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 ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสร้างความมั่นคงของเงินออมเพื่อวัยเกษียณแก่สมาชิก  
กบข. จึงทุ่มเทและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนา  
และการเพิม่ความส�าเรจ็ด้วยกลยทุธ์ทีมุ่ง่เน้นกระจายการลงทนุหลากหลายมากยิง่ขึน้  
เพือ่กระจายความเสีย่งและแสวงหาโอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างมเีสถยีรภาพและยัง่ยนื 





MORE 
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Our experts’ various fields create  

a sustainable-growth organization.

บุคลากรคุณภาพจากหลากหลายสาขา  

ร่วมกนัพฒันาองค์กรให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื

ข้อมูลองค์กร
กบข.
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ชื่อองค์กร กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)

สถานที่ตั้ง 990 ถนนพระรำม 4 แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

 โทรศัพท์ 0-2636-1000

 โทรสำร 0-2636-0603-4

 เว็บไซต์ www.gpf.or.th

 อีเมล member@gpf.or.th

 ฝ่ำยสื่อสำรและกิจกรรม โทรศัพท์ 1179

ประเภทธุรกิจ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญ

สินทรัพย์สุทธิ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 632,535 ล้ำนบำท

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม

ผู้สอบบัญชี ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

นายทะเบียนสมาชิก บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด งำนทะเบียนสมำชิก

บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด บริหำรอสังหำริมทรัพย์

บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ำกัด ที่ปรึกษำกำรลงทุน

กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1 - อำคำรอับดุลรำฮิม กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์

กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 2 - โครงกำรซัมเมอร์เซ็ท เลคพ้อยท์ กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

ข้อมูล กบข. โดยสังเขป

บริษัทย่อย/กองทุน
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วิสัยทัศน์

ภารกิจ ค่านิยมร่วม (PASIT)

กบข. เป็นสถาบันบริหารจัดการเงินออม

ชั้นน�าของประเทศ ที่โปร่งใส เชื่อถือได้ ใส่ใจ

ในความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิก ภูมิใจให้บริการ

ด้วยบุคลากรที่มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญ 

เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว

1. เป็นหลักประกันกำรจ่ำยบ�ำเหน็จบ�ำนำญและให้ประโยชน์
ตอบแทนกำรรับรำชกำรแก่ข้ำรำชกำรเมื่อออกจำกรำชกำร

2. ส่งเสริมกำรออมทรัพย์ของสมำชิก
3. จัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมำชิก

PRofeSSIonAlISm
ความเป็นมืออาชีพ

AChIevemenT	oRIenTATIon
การมุ่งผลสัมฤทธิ์

SeRvICe	mInDeD
การบริการเป็นเลิศ

InTegRITy
การมีคุณธรรมและจริยธรรม

TeAm	SPIRIT
การท�างานเป็นทีม

P

A

S

I

T
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ด้านสมาชิก

ด้านกองทุน

สถิติส�าคัญ กบข.

หมายเหตุ	: * กบข. เริ่มให้บริกำรเลือกแผนกำรลงทุนในปี 2553 และเริ่มให้บริกำรแผนสมดุลตำมอำยุในปี 2556

หน่วย : รำย

สมำชิก 1,188,937 1,164,085 1,167,004

สมำชิกพ้นสภำพ 28,846 42,042 34,788

สมำชิกเข้ำใหม่ 54,839 39,932 45,393

สมำชิกออมเพิ่ม 8,402 6,862 6,091

สมำชิกออมต่อ 675 633 475

สมำชิกเลือกแผนลงทุน* 4,383 596 1,375

• แผนผสมหุ้นทวี 1,078 520 1,238

• แผนหลัก 33 27 31

• แผนตรำสำรหนี้ 33 26 57

• แผนตลำดเงิน 19 23 49

• แผนสมดุลตำมอำยุ 60 3,475 - -

• แผนสมดุลตำมอำยุ 65 115 - -

• แผนสมดุลตำมอำยุ 70 81 - -

ปี	2556 ปี	2555 ปี	2554

หน่วย : ล้ำนบำท 

สินทรัพย์สุทธิ	 632,535	 577,160	 522,457

ส่วนของสมำชิก 454,174 423,288 389,033

ส่วนของเงินส�ำรอง 178,361 153,872 133,424

ผลประโยชน์สุทธิ	 22,647	 35,436	 15,187

ส่วนของสมำชิก 19,349 30,999 8,692

ส่วนของเงินส�ำรอง 3,298 4,437 6,495

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย	 0.26	 0.26	 0.24

ปี	2556 ปี	2555 ปี	2554
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หน่วย : ร้อยละ

หมายเหตุ	: ข้อมูลอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ�ำ ค�ำนวณจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ�ำอำยุ 12 เดือน เฉลี่ย 5 ธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่

ด้านลงทุน : อัตราผลประโยชน์สุทธิของสมาชิกระยะยาวเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ	
	 และดอกเบี้ยเงินฝาก
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กองทุนส่วนสมำชิก

เงินฝำกประจ�ำ

อัตรำเงินเฟ้อ

 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่ตั้งกองทุน
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17 ปีที่ผ่านมา กบข. มีการเติบโตในทุกด้าน เงินกองทุน

เมื่อปี 2540 มีจ�านวน 69,946 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 632,435 

ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2556

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านสมาชิก กบข.

เมื่อปี 2540 รัฐบำลตระหนักว่ำ ระบบบ�ำเหน็จบ�ำนำญ

ของข้ำรำชกำรขณะนั้นเป็นระบบที่รัฐต ้องตั้งงบประมำณ 

รำยจ่ำยเป็นรำยปีไม่มกีำรกนัเงนิส�ำรองไว้ล่วงหน้ำส�ำหรบักำรจ่ำย

บ�ำเหน็จบ�ำนำญในอนำคต เป็นสิ่งที่ไม่เหมำะสมและสอดคล้อง

กบัสถำนกำรณ์ทำงกำรเงนิกำรคลงัของประเทศ ท�ำให้ไม่สำมำรถ

วำงแผนเชิงบริหำรกำรเงินกำรคลังในระยะยำว และไม่อำจ

วำงแผนพัฒนำบุคลำกรของรัฐได้ ดังนั้น จึงได้จัดตั้ง กบข. ขึ้น  

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ กบข. เป็นกองทุนเงินออมระยะยำว  

เพื่อเป็นหลักประกันกำรจ่ำยบ�ำเหน็จบ�ำนำญให้แก่ข้ำรำชกำร

ในยำมที่ออกจำกงำน โดยมุ่งหวังให้ กบข. เป็นสถำบันเงินออม

ที่มีบทบำทส�ำคัญในกำรระดมเงินออมในประเทศและส่งเสริม 

กำรลงทุน อันเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

โดยส่วนรวมอีกด้วย 

ตลอดระยะเวลำ 17 ปี ที่ผ่ำนมำ กบข. มีกำรเติบโต 

ในทุกด้ำน เงินกองทุนเมื่อปี 2540 มีจ�ำนวน 69,946 ล้ำนบำท 

เพิ่มขึ้นเป็น 632,435 ล้ำนบำทเมื่อสิ้นปี 2556 เงินลงทุนของ 

กบข. ลงทุนอยู ่ในตลำดกำรเงินและกำรลงทุนทั้งในประเทศ 

และต่ำงประเทศ สมำชิกที่ เกษียณอำยุรำชกำรนอกจำก 

จะได้รับเงินบ�ำนำญจำกทำงรำชกำรเป็นประจ�ำทุกเดือนแล้ว  

ยังได้รับเงินก้อนจำก กบข. อีกจ�ำนวนหนึ่ง ซึ่งปีที่ผ่ำนมำสมำชิก 

ที่เกษียณอำยุรำชกำรได้รับเงินจำก กบข. เฉลี่ยรำยละประมำณ 

700,000 บำท ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่รัฐก�ำหนด 

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อมีข้ำรำชกำรที่สมัครเข้ำเป็นสมำชิก 

กบข. ส่วนหนึ่งมีควำมเห็นว่ำ กำรเป็นสมำชิก กบข. ท�ำให้ 

ได ้รับเงินบ�ำนำญรำยเดือนจำกทำงรำชกำรน ้อยลงมำก  

จึงมีกำรร ้องขอจำกสมำชิกกลุ ่มนี้ที่จะขอกลับไปใช ้สิทธิ 

รับบ�ำนำญเพียงอย่ำงเดียว ตำมพระรำชบัญญัติบ�ำเหน็จ



บ� ำนำญ พ .ศ .  2494  กระทรวงกำรคลั งจึ ง ได ้ ศึ กษำ

แนวทำงกำรแก้ไขตำมข้อเรียกร้องดังกล่ำว และได้เสนอ 

คณะรั ฐมนตรี เมื่ อ เดื อนเมษำยน 2556 เพื่ อขอแก ้ ไข

พ ระ ร ำชบัญญั ติ ก อ งทุ นบ� ำ เ หน็ จบ� ำ น ำญข ้ ำ ร ำ ชก ำ ร  

พ.ศ. 2539 โดยมีสำระส�ำคัญคือ จะเปิดโอกำสให้แก่ข้ำรำชกำร 

ที่สมัครเข ้ำเป ็นสมำชิก กบข. โดยสมัครใจ เมื่อปี 2540  

มีสิทธิจะเลือกว่ำจะเป็นสมำชิก กบข. ต่อไป เพื่อเวลำออกจำก 

รำชกำรจะได้รับเป ็นเงินก ้อนจำก กบข. และรับบ�ำนำญ 

จำกทำงรำชกำร หรือจะเลือกรับบ�ำนำญจำกทำงรำชกำร 

เพี ย งอย ่ ำ ง เดี ยวตำมพระรำชบัญญัติบ� ำ เหน็ จบ� ำนำญ  

พ.ศ. 2494 แต ่ขณะนี้  กระบวนกำรพิจำรณำร ่ำงแก ้ไข 

พระรำชบัญญัติ ดังกล่ำวสะดุดหยุดลง เนื่องจำกกำรยุบสภำ 

เมื่ อ เดือนธันวำคม 2556 จึ งต ้องเป ็นเรื่ องของรัฐบำล 

ชุดใหม่และรัฐสภำที่จะพิจำรณำแก้ไขพระรำชบัญญัติกองทุน

บ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2539 ในเรื่องดังกล่ำวต่อไป 

  

สุดท้ำยนี้ ในฐำนะประธำนกรรมกำร กบข. ขอเรียนว่ำ  

คณะกรรมกำร กบข. ทกุคนตระหนกัถงึหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 

ในกำรบริหำรเงินออมของสมำชิกทุกท่ำนเป็นอย่ำงมำก และ

ได้บริหำรงำนด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง พยำยำมสื่อสำร

ข้อมูลข่ำวสำรให้สมำชิกทุกคนได้ทรำบในทุกช่องทำง ปรับปรุง

กำรบริหำรงำนภำยในองค์กรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

มำกขึ้นอย่ำงสม�่ำเสมอ ตลอดจนมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลใน 

องค์กรเพือ่ให้เป็นองค์กรทีม่คีวำมโปร่งใสเชือ่ถอืได้ เพือ่ประโยชน์ 

ที่จะเกิดกับสมำชิกทุกท่ำนและประเทศชำติต่อไป 

(นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์)

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ
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012 รำยงำนประจ�ำปี 2556

รายงานจากเลขาธิการ

 ปี 2556 ปีที่เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอยู่ในภำวะ
ผนัผวน ส่งผลกระทบต่อสภำวะตลำดเงนิตลำดทนุและกำรลงทนุ
ทั่วทุกภูมิภำคในโลก ท่ำมกลำงสภำวะดังกล่ำว กบข. ได้ก�ำหนด
กลยทุธ์ในกำรบรหิำรเงนิของสมำชกิอย่ำงเหมำะสมและรอบคอบ 
โดยปรับปรุงกำรจัดท�ำแผนจัดสรรกำรลงทุนระยะยำว กำรปรับ
กระบวนกำรลงทุนและกำรตัดสินใจลงทุนให้มีควำมคล่องตัว
และมีระบบกำรตรวจสอบถ่วงดุลที่เหมำะสม ให้ควำมส�ำคัญ 
กบักระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง ท�ำให้ปี 2556 กบข.  
ยังคงสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนให้สมำชิกได้ใน
อัตรำที่สูงกว่ำดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรและอัตรำเงินเฟ้อได้ต่อไป 

 ผลตอบแทนสะสมส่วนของสมำชิกหลังหักค่ำใช้จ่ำย
ตั้งแต่ตั้งกองทุนเฉลี่ยปีละร้อยละ 6.89 สูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ย 
เงินฝำกประจ�ำธนำคำรและอัตรำเงินเฟ้อในระยะเวลำเดียวกัน  
ซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.19 และร้อยละ 2.92 ตำมล�ำดับ 

 ปีทีผ่่ำนมำ กบข. ได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรสือ่สำร ให้ข้อมลู 
ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนจัดงำน GPF Wealth Expo 
เดินสำยออกสัญจรพบสมำชิกทั่วประเทศ และจัดบรรยำยให้แก่
สมำชกิส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทัง้กำรอบรมเองและกำรจดัอบรมให้แก่ 

ตัวแทน เพื่อช่วยบรรยำยสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่สมำชิก 
ทั้งพันธมิตรวิทยำกร พันธมิตรตัวแทน และสื่อส่วนรำชกำร  
โดยมีเป้ำประสงค์ที่ส�ำคัญ คือ เพื่อให้สมำชิกมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกีย่วกบัสทิธ ิสวสัดกิำร กำรบรกิำร และกำรด�ำเนนิงำนของ กบข. 

 ปีที่ผ่ำนมำ กบข. จัดท�ำแผนสมดุลตำมอำยุ ขึ้นเป็นแผน 
กำรลงทนุแผนใหม่ เพือ่เป็นทำงเลอืกให้แก่สมำชกินอกเหนอืจำก 
แผนลงทนุอืน่ แผนสมดลุตำมอำยเุป็นแผนทีเ่หมำะส�ำหรบัสมำชกิ
ทีม่คีวำมรูเ้รือ่งกำรลงทนุไม่มำกนกัหรอืไม่มเีวลำในกำรเลอืกแผน
หรือเปลี่ยนแผนกำรลงทุนของตน กบข. จะท�ำหน้ำที่บริหำรเงิน 
ของสมำชิกภำยใต้หลักกำรว่ำ อำยุมำกเสี่ยงน้อย อำยุน้อย 
เสี่ยงมำก กบข. จะปรับเปลี่ยนกำรลงทุนในตรำสำรให้เหมำะสม 
กับช่วงอำยุของสมำชิก เพื่อให้เกิดประโยชน์สุงสุดต่อสมำชิก

 ท่ำนสมำชิกครับ ปี 2557 เป็นปีแรกที่ผมเข้ำรับต�ำแหน่ง
เลขำธิกำรคณะกรรมกำร กบข. ผมขอเรียนกับเพื่อนสมำชิก
ทุกท่ำนว่ำ ผมจะท�ำหน้ำที่บริหำรเงินออมเพื่อกำรเกษียณ 
ของสมำชิกอย่ำงดีที่สุด เพื่อให้เงินออมจำก กบข. เป็นส่วนหนึ่ง 
ที่จะท�ำให้คุณภำพชีวิตของสมำชิกในวัยเกษียณดีขึ้น และเชื่อว่ำ
จะมีผลท�ำให้ครอบครัวของสมำชิกและสังคมดีขึ้นด้วย 

เรียน ท่านสมาชิก กบข.

 ผลตอบแทนสะสมส่วนของสมาชิกหลังหักค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 

ตั้งกองทุนเฉลี่ยป ีละร ้อยละ 6.89 สูงกว ่าอัตราดอกเบี้ย 

เงินฝากประจ�าธนาคารและอัตราเงินเฟ้อในระยะเวลาเดียวกัน  

ซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.19 และร้อยละ 2.92 ตามล�าดับ



 ผมตั้งเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินงำนปี 2557 ว่ำจะต้องสร้ำง
ควำมผูกพันกับสมำชิกหนึ่งล้ำนสองแสนคนอย่ำงยั่งยืน
 
 งำนด้ำนสมำชิก ปีที่ผ่ำนมำ กบข. ได้ท�ำงำนวิจัยสมำชิก
พบว่ำ สมำชิกมีควำมคิดและทัศนคติในกำรใช้ชีวิตที่แตกต่ำงกัน 
กำรสื่อสำร กำรบริกำร และกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่สมำชิกจึงต้อง
จัดกำรให้แตกต่ำงกัน เพื่อให้ตรงตำมควำมต้องกำรของสมำชิก
มำกที่สุด ดังนั้น จึงได้ก�ำหนดเป้ำหมำยส�ำคัญของปี 2557 คือ 
กำรสร้ำงควำมผูกพันกับสมำชิกด้วยผลิตภัณฑ์และกำรสื่อสำร 
ทีม่กีลยทุธ์และเนือ้หำทีต่รงกบัลกัษณะกบักลุม่เป้ำหมำย แผนงำน 
ส�ำคัญ เช่น กำรศึกษำควำมผูกพันของสมำชิก ขยำยช่องทำง 
กำรบริหำรให้แก่สมำชิกเป็น Member Self Services ผ่ำนทำง 
Smart Phone หรือ Tablet พัฒนำควำมสัมพันธ์กับสมำชิก 
โดยอำศัยกลไกพันธมิตรวิทยำกร เป็นต้น

 ด้ำนกำรลงทุน เนื่องจำกสภำวะกำรลงทุนในสถำนกำรณ์ 
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคตจะมีควำมผันผวนมำกขึ้น ดังนั้น
กำรลงทุนจึงต้องท�ำอย่ำงถูกที่ ถูกเวลำ และถูกต้อง แผนงำน 
ที่ส�ำคัญ คือ กำรเตรียมกำรระบบและกระบวนกำรลงทุนเพื่อเพิ่ม 
เงินลงทุนในต่ำงประเทศ เป็นกำรสร้ำงโอกำสกำรลงทุนให้ได้ 

ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและกระจำยควำมเสี่ยงกำรลงทุน จัดหำ
เครื่องมือทำงกำรเงินที่เหมำะสม เป็นต้น
 
 ด้ำนกำรบริหำรองค์กรและบุคลำกร กำรบริหำร กบข.  
จะประสบควำมส�ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยได้ กต้็องมกีำรบรหิำรองค์กรทีด่ี 
และมบีคุลำกรทีม่คีณุภำพ กำรบรหิำรในส่วนนีจ้งึตัง้เป้ำหมำยให้ 
เน้นองค์ควำมรูใ้นองค์กรคูค่วำมยัง่ยนื และบคุลำกรกต้็องเป็นคนเก่ง 
ด ีและมจีติบรกิำร แผนงำนทีส่�ำคญั เช่น กำรบรูณำกำรธรรมำภบิำล  
บริหำรควำมเสี่ยงและกำรก�ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ  
(Integrated GRC – Governance/Risk/Compliance) กำรสร้ำง
ผูส้บืทอดต�ำแหน่ง กำรพฒันำบคุลำกรเพือ่เป็น Smart GPF เป็นต้น

 สุดท้ำย ผมขอเรียนยืนยันว่ำ ผมและทีมงำนจะท�ำหน้ำที่
ในกำรบริหำร กบข. ให้ดีที่สุด ทั้งด้ำนกำรบริหำรเงินลงทุน  
กำรสื่อสำร และกำรบริกำรสมำชิก เพรำะสมำชิกคือสิ่งที่ส�ำคัญ
ที่สุด คือเป้ำหมำยในกำรท�ำงำนของผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน

(นายสมบัติ	นราวุฒิชัย)
เลขาธิการ
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คณะกรรมการ กบข.

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการ
อายุ	59	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
• ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ (กำรบัญชี) มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
• หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร (ปริญญำบัตร วปอ.) รุ่นที่ 49 
 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 
 
การฝึกอบรม
• หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 10
• หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
 ส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 13
• หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุน่ที ่10 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 81/2006) 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy 
 (SFE) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• International Financial Fraud Training Program (IFFT) 
 Internal Revenue Service (IRS.) Georgia, USA

ประวัติการท�างาน
• 2556 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงกำรคลัง
• 2554 - 2556 รองปลัดกระทรวงกำรคลัง
• 2553 - 2554 อธิบดีกรมบัญชีกลำง
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมกำร บริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน) 
• ประธำนกรรมกำร ธนำคำรทหำรไทย จ�ำกัด (มหำชน) 
• ประธำนกรรมกำรบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จ�ำกัด
• ประธำนกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
• ประธำนกรรมกำรกองทุนประกันวินำศภัยและกองทุนประกันชีวิต
• กรรมกำร คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
• กรรมกำรข้ำรำชกำรศำลยุติธรรม

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
กรรมการ,	ประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์,	
ประธานอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	59	ปี

ประวัติการศึกษา
• Master of Public Administration, Middle Tennessee State  
 University, USA
• ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์ (รัฐศำสตร์) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
• หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร (ปริญญำบัตร วปอ.) รุ่นที่ 48   
 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
 
การฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 102/2008)   
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 22/2008)  
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD 1/2008)  
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC 6/2008)  
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 23/2010)  
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ประวัติการท�างาน
• 2553 - ปัจจบุนั เลขำธกิำร คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรอืน (ก.พ.)
• 2551 - 2553 รองเลขำธกิำร คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรอืน (ก.พ.)
• 2549 - 2551 ทีป่รกึษำระบบรำชกำร (เจ้ำหน้ำทีว่เิครำะห์งำนบคุคล 
 10 ชช.) ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรอืน (ก.พ.)
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมกำรอิสระ บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำร กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
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นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
กรรมการ
อายุ	59	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท พัฒนบริหำรศำสตร์ (รัฐประศำสนศำสตร์)  
 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA)
• ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์ (รัฐศำสตร์) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
• หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร (ปริญญำบัตร วปอ.)
 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

การฝึกอบรม
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่113  
 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
• หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ที ่33  
 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
• หลกัสตูรผูบ้รหิำรกระบวนกำรยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุน่ 14
 วทิยำลยักำรยตุธิรรม
 
ประวัติการท�างาน
• 2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ
• 2553 - 2556 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ
• 2552 - 2553 ที่ปรึกษำส�ำนักงบประมำณ
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
• กรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
• กรรมกำร สภำสถำบันพระปกเกล้ำ
• กรรมกำร กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
• กรรมกำร สถำบนัวจิยัและพฒันำอญัมณแีละเครือ่งประดบัแห่งชำติ
• กรรมกำร ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
กรรมการ
อายุ	58	ปี

ประวัติการศึกษา
• Master of Comparative Law, Southern Methodist University,  
 USA
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ
• ปรญิญำตร ีนติศิำสตร์ (เกยีรตนิยิมอนัดบั 2) จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
• หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร (ปริญญำบัตร วปอ.) รุ่นที่ 48
  วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

การฝึกอบรม
• ประกำศนยีบตัรหลกัสตูรนกับรหิำรระดบัสงู สถำบนัวชิำกำรทหำรเรอื
 ชั้นสูง
• ประกำศนียบัตรหลักสูตรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรส�ำหรับกรรมกำร
 และผู้บริหำรระดับสูงภำครัฐ (PDI) สถำบันพระปกเกล้ำ
• หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุน่ที ่12
• หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 36 
 ส�ำนักงำนข้ำรำชกำรพลเรือน
• Certificate, Organization and Management of Government  
 Legal Services, Ministry of Justice of Japan Training Center, 
 Japan

ประวัติการท�างาน
• 2556 - ปัจจุบัน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
• 2548 - 2556 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
• 2546 - 2548 กรรมกำรร่ำงกฎหมำยประจ�ำ (ระดับ 10)
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมกำร ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
• กรรมกำร กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
• กรรมกำร บริษัทบริหำรสินทรัพย์ สุขุมวิท จ�ำกัด
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นางนิตยา กมลวัทนนิศา
กรรมการ
อายุ	59	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปรญิญำโท สถำปัตยกรรมศำสตร์ (กำรวำงแผนภำคและเมอืง)  
 จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
• ปรญิญำตร ีครศุำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
• ประกำศนยีบตัร สำขำ Development Planning, University  
 College London, England

ประวัติการฝึกอบรม
• หลกัสตูรนกับรหิำรยทุธศำสตร์กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ 
 ระดบัสงู (นยปส.) รุน่ที ่1 ส�ำนกังำน ป.ป.ช.
• หลกัสตูรนกับรหิำรระดบัสงู (นบส.) รุน่ที ่57 วทิยำลยันกับรหิำร
• หลกัสตูรผูบ้รหิำรกระบวนกำรยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุน่ที ่10  
 วทิยำลยักำรยตุธิรรม

ประวัติการท�างาน
• 2556 - ปัจจบุนั รองเลขำธกิำรคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิ 
 และสงัคมแห่งชำติ
• 2551 - 2556 ทีป่รกึษำด้ำนนโยบำยและแผนงำน ระดบัทรงคณุวฒุิ
• 2549 - 2551 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุทธศำสตร์และกำรวำงแผน 
 พฒันำพืน้ที่

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• คณะกรรมกำรก�ำหนดต�ำแหน่งระดบัสงูของกระทรวงต่ำงๆ
• กรรมกำรและเลขำนกุำรร่วมในคณะกรรมกำรก�ำหนดเป้ำหมำย 
 และนโยบำยก�ำลงัคนภำครฐั (คปร.)
• คณะอนกุรรมกำรป้องกนักำรทจุรติด้ำนบรหิำรและนโยบำย

นายสมชัย สัจจพงษ์
กรรมการ,	ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน,	
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	52	ปี

ประวัติการศึกษา
• Doctor of Philosophy in Economics, Ohio State University,  
 USA
• Master of Economics, Ohio State University, USA
• ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตร์ (เกยีรตนิยิม) จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
• หลกัสตูรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครฐัร่วมเอกชน  
 (ปรญิญำบตัร ปรอ.) รุน่ที ่20 วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร

การฝึกอบรม
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 75/2006)  
 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
• หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุน่ที ่2
• หลกัสตูรกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรส�ำหรบักรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู 
 ของรฐัวสิำหกจิและองค์กรมหำชน (PDI) สถำบนัพระปกเกล้ำ

ประวัติการท�างาน
• 2554 - ปัจจบุนั ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนเศรษฐกจิกำรคลงั
• 2553 - 2554 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำย 
 รฐัวสิำหกจิ
• 2552 - 2553 อธบิดกีรมศลุกำกร

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมกำร กำรไฟฟ้ำนครหลวง
• กรรมกำร บรษิทั วทิยกุำรบนิแห่งประเทศไทย จ�ำกดั
• กรรมกำร บรษิทั ปตท. จ�ำกดั (มหำชน) 
• กรรมกำรอสิระ บรษิทั ดสุติเวชกำร จ�ำกดั (มหำชน)
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นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการ,	อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อสรรหาเลขาธิการ
อายุ	58	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
• ปริญญำโท รฐัศำสตร์ (บรหิำรรฐักจิ) มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์
• ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร (ปริญญำบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50
 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

การฝึกอบรม
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 32)  
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 41)  
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 71/2006)  
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
• หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุน่ที ่13
• หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 11  
 วิทยำลัยกำรยุติธรรม
• Financial Management, The Royal Air Force, USA
• Executive Development Program, Kellogg, School of  
 Management, Northwestern University, USA
• Middle Management Professional, Revenue Canada
 
ประวัติการท�างาน
• 2555 - ปัจจบุนั อธบิดกีรมบญัชกีลำง
• 2554 - 2555 รองปลดักระทรวงกำรคลงั
• 2553 - 2554 ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงกำรคลงั
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมกำร กำรประปำนครหลวง
• กรรมกำร บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหำชน) 
• กรรมกำร ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
กรรมการ,	อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ	59	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
• Master of Business Administration in Financial,  
 Catholic University, Belgium 
• ปริญญำตรี กำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 
การฝึกอบรม
• Advance Management Program, INSEAD, France
• หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุน่ที ่3 
• Executive Development Program Wharton School of  
 Management, USA

ประวัติการท�างาน
• 2555 - ปัจจุบัน รองผู้ว่ำกำร ด้ำนเสถียรภำพกำรเงิน  
 ธนำคำรแห่งประเทศไทย
• 2553 - 2555 ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร สำยตลำดกำรเงิน 
 ธนำคำรแห่งประเทศไทย
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมกำร คณะกรรมกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย
• กรรมกำร คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน
• กรรมกำร คณะกรรมกำรนโยบำยสถำบันกำรเงิน
• กรรมกำร คณะกรรมกำรศูนย์ข้อมูลอสังหำริมทรัพย์
• กรรมกำร คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงชุดที่ 19
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นายวรพล โสคติยานุรักษ์
กรรมการ
อายุ	59	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปรญิญำเอก Finance, The Wharton School, 
 University of Pennsylvania สหรฐัอเมรกิำ
• ปรญิญำโท Finance, The Wharton School, 
 University of Pennsylvania สหรฐัอเมรกิำ
• ปรญิญำโท บรหิำรธรุกจิ, Syracuse University สหรฐัอเมรกิำ
• ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
• หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐ เอกชน และกำรเมือง  
 (ปริญญำบัตร วปม.) รุ่นที่ 5 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

การฝึกอบรม
• หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
 ส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 สถำบันพระปกเกล้ำ 
• หลักสูตรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุน่ที ่12 
• หลักสูตรนักบริหำรกำรยุติธรรมทำงปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3  
 วิทยำลัยกำรยุติธรรมทำงปกครอง 
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน รุ่นที่ 1  
 สถำบันวิทยำกำรพลังงำน 
• หลักสูตรผูบ้รหิำรระดบัสงูอำเซยีน รุน่ที ่2 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร 
 ข้ำรำชกำรพลเรือน 
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรค้ำ กำรพำณิชย์ รุ่นที่ 6 
 สถำบันวิทยำกำรกำรค้ำ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 1  
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 42  
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่น 10 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 6 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 

ประวัติการท�างาน
• 2554 - ปัจจุบัน เลขำธกิำรส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์ 
 และตลำดหลักทรัพย์
• 2553 - 2554 ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน  
 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA)
• 2548 - 2553 รองประธำนสภำทีป่รกึษำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ
• 2544 - 2554 ประธำนคณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรลงทุน  
 สภำกำชำดไทย
• 2547 - 2554 ประธำนคณะกรรมกำรสภำวิทยำลัยชุมชน  
 กรุงเทพมหำนคร
• 2523 - 2554 อำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเศรษฐกิจ กำรเงิน กำรคลัง  
 คณะบริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ประธำนกรรมกำร คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน
• กรรมกำร คณะกรรมกำรนโยบำยสถำบันกำรเงิน 
 ธนำคำรแห่งประเทศไทย
• กรรมกำร คณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ 
 ประกันภัย
• กรรมกำร คณะกรรมกำรกองทุนกำรออมแห่งชำติ
• กรรมกำร คณะกรรมกำรกองทนุบรหิำรเงนิกูเ้พือ่กำรปรบัโครงสร้ำง  
 หนี้สำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศไทย
• กรรมกำร คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมแผนพัฒนำ
 ระบบสถำบันกำรเงินระยะที่ 2
• กรรมกำร คณะกรรมกำรระดบัชำตเิพือ่ศกึษำทบทวนควำมเหมำะสม 
 ของค่ำตอบแทนของผู้บริหำรและบุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐ
 ในภำพรวมทั้งหมด
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นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
กรรมการ,	อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อสรรหาเลขาธิการ
อายุ	57	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปรญิญำเอก Labor Economics, University of Notre Dame,
  Indiana สหรฐัอเมรกิำ
• ปรญิญำโท Economics, University of Notre Dame, Indiana 
 สหรฐัอเมรกิำ
• ปรญิญำโท Rural Development Planning, Asian Institute of  
 Technology (AIT)
• ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตร์กำรพฒันำ มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง
• หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร (ปริญญำบัตร วปอ.) รุ่นที่ 49
 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
 
การฝึกอบรม
• หลักสูตรนักบริหำรกำรยุติธรรมปกครองระดับสูง รุ่น 1  
 ส�ำนักงำนศำลปกครอง
• หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
 ส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 15 สถำบันพระปกเกล้ำ
• Executive Development Program; Kellogg School of 
 Management, North Western University, Evanston, USA 

ประวัติการท�างาน
• 2555 - ปัจจบุนั หวัหน้ำผูต้รวจรำชกำรกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติ 
 และสิ่งแวดล้อม
• 2554 อธบิดกีรมส่งเสรมิคณุภำพสิง่แวดล้อม
• 2553 - 2554 อธบิดกีรมทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง
• 2552 - 2553 อธบิดกีรมทรพัยำกรน�ำ้
• 2551 - 2552 เลขำธกิำรส�ำนกันโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติ 
 และสิง่แวดล้อม และรกัษำกำรผูอ้�ำนวยกำรองค์กำรบรหิำรจดักำร 
 ก๊ำซเรอืนกระจก (องค์กำรมหำชน)
• 2552 - 2549 อธบิดกีรมอทุยำนแห่งชำต ิสตัว์ป่ำ และพนัธุพ์ชื
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมกำร ส�ำนักพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)
• กรรมกำร สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
• ประธำนอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล ส�ำนักงำนพัฒนำ 
 กำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)
• ประธำนอนุกรรมกำรก�ำกับกิจกำรที่ดี สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์ 
 และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายวีระพล ตั้งสุวรรณ
กรรมการ,	อนุกรรมการกฎหมาย
อายุ	62	ปี

ประวัติการศึกษา
• Master of Law (LL.M), New York University, USA 
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ
• ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

การฝึกอบรม
• หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 1
 วิทยำลัยกำรยุติธรรม
• หลักสูตรกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน (ป.ร.ม.)  
 สถำบันพระปกเกล้ำ
 
ประวัติการท�างาน
• 2556 - ปัจจบุนั รองประธำนศำลฎกีำ
• 2552 - 2556 ผูพ้พิำกษำหวัหน้ำคณะในศำลฎกีำ
• 2550 - 2552 ผูพ้พิำกษำศำลฎกีำ 
• 2543 - 2550 ผูพ้พิำกษำหวัหน้ำคณะในศำลอทุธรณ์
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมกำรตุลำกำร
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นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล
กรรมการ,	ประธานอนุกรรมการกฎหมาย,
อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อสรรหาเลขาธิการ,
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	65	ปี

ประวัติการศึกษา
• นิติศำสตร์มหำบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตสภำ
• ปริญญำตรี นิติศำสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
 ส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 สถำบันพระปกเกล้ำ

การฝึกอบรม
• หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง (นบส.) รุ่น 24
• หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง (นบยส.) รุ่นที่ 2
 กระทรวงยุติธรรม
• หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง (บยส) รุ่นที่ 3
 ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุน่ 10 
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรค้ำและกำรพำณิชย์ (TEPCOT) 
 รุ่น 4
 
ประวัติการท�างาน
• 2554 - ปัจจบุนั อยักำรอำวโุส ส�ำนกังำนคดอียักำรสงูสดุ
• 2550 - 2554 รองอยักำรสงูสดุ
• 2548 - 2550 ผูต้รวจรำชกำรอยักำร
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-ไม่มี-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์
กรรมการ,	อนุกรรมการจัดการลงทุน
อายุ	49	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปรญิญำเอก วทิยำศำสตร์ (พลงังำนทดแทน)  มหำวทิยำลยันเรศวร
• ปรญิญำโท วทิยำศำสตร์ (กำรสอนฟิสกิส์) มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่
• ปรญิญำตร ีศกึษำศำสตร์ (ฟิสกิส์) มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์  
 วทิยำเขตปัตตำนี
 
การฝึกอบรม
• หลักสูตรนักบริหำรมหำวิทยำลัยระดับสูง (นบม.) 
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
• หลักสูตรนักบริหำรสถำบันรำชภัฏ (นบร.) 

ประวัติการท�างาน
• 2556 - ปัจจบุนั รองอธกิำรบด ีมหำวทิยำลยัรำชภฏัชยัภมูิ
• 2554 - 2556 ประธำนสภำคณบด ีคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 มหำวทิยำลยัรำชภฏัแห่งประเทศไทย
• 2552 - 2556 คณบดคีณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 มหำวทิยำลยัรำชภฏัอตุรดติถ์
• 2550 - 2551 รองประธำนทีป่ระชมุประธำนสภำคณำจำรย์และ 
 ข้ำรำชกำร มหำวทิยำลยัรำชภฏัแห่งประเทศไทย
• 2549 - 2551 ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร
 มหำวทิยำลยัรำชภฏัอตุรดติถ์
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมกำร คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  
 (ก.พ.อ.)
• อนุกรรมกำร ก.พ.อ. เกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยำบรรณ
• อนุกรรมกำร ก.พ.อ. เกี่ยวกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในระบบ 
 อุดมศึกษำ
• กรรมกำรเขตพื้นที่มัธยมศึกษำ เขต 39
• ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำรสภำวิชำกำร วิทยำลัยชุมชนแพร่
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นายกิติเดช จันทรศรีวงศ์
กรรมการ,	อนุกรรมการตรวจสอบ,
อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อสรรหาเลขาธิการ
อายุ	60	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท ครศุำสตร์ สถำบนัรำชภฏับ้ำนสมเดจ็เจ้ำพระยำ
• ปรญิญำตร ีกำรศกึษำ มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พษิณโุลก

การฝึกอบรม
• หลกัสตูรผูบ้รหิำรสถำนศกึษำระดบัสงู ส�ำนกังำนปลดักระทรวง 
 ศกึษำธกิำร
 
ประวัติการท�างาน
• 2548 - ปัจจบุนั หวัหน้ำภำคพฒันำครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ  
 สถำบนัพฒันำครคูณำจำรย์และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ
• 2536 - 2547 อำจำรย์สถำบนัพฒันำผูบ้รหิำรกำรศกึษำ
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษำผู้อ�ำนวยกำรสถำบันพัฒนำครูคณำจำรย์และบุคลำกร 
 ทำงกำรศึกษำ

นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย
กรรมการ
อายุ	58	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท นิติศำสตร์ (กฎหมำยมหำชน) มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
• ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
• หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร (ปริญญำบัตร วปอ.) รุ่นที่ 6
 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

การฝึกอบรม
• หลักสูตรกฎหมำยปกครองส�ำหรับผู้บริหำร รุ่นที่ 1  
 สถำบันพระปกเกล้ำ
• หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
 ส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 12 สถำบันพระปกเกล้ำ
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชำธิปไตย รุ่นที่ 1
 
ประวัติการท�างาน
• 2555 - ปัจจบุนั เลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร
• 2547 - 2555 รองเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร
• 2545 - 2547 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกับรหิำรกลำง
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมกำร สถำบันพระปกเกล้ำ
• อนุกรรมกำร คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
 และกิจกำรโทรคมนำคม (กสทช.)
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พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ
กรรมการ,	อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อสรรหาเลขาธิการ,
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	60	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปรญิญำเอก Criminology, Florida State University สหรฐัอเมรกิำ
• ปรญิญำโท Criminal Justice, University of Alabama in 
 Birmingham สหรฐัอเมรกิำ
• ปรญิญำตร ีรฐัประศำสนศำสตร์ โรงเรยีนนำยต�ำรวจ รุน่ที ่29
• หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร (ปริญญำบัตร วปอ.) รุ่นที่ 42
 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
 
การฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 67  
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุน่ที ่5 
• หลักสูตรกำรบริหำรงำนต�ำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 14
• หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 2
 วิทยำลัยกำรยุติธรรม
• หลักสูตรกำรพัฒนำผู้บริหำรชั้นสูง (Executive Development  
 Course) วทิยำลยักำรต�ำรวจ ประเทศแคนำดำ (หลกัสตูร 6 อำทติย์)

ประวัติการท�างาน
• 2552 - ปัจจบุนั รองผูบ้ญัชำกำรส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำติ
• 2549 - 2551 ผูช่้วยผูบ้ญัชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ
• 2546 - 2548 ผูบ้ญัชำกำรต�ำรวจปรำบปรำมยำเสพตดิ
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมกำรจัดกำรทรัพย์สินสภำกำชำดไทย
• กรรมกำรอ�ำนวยกำรศูนย์รับบริจำคอวัยวะ สภำกำชำดไทย
• นำยต�ำรวจรำชส�ำนักพิเศษ
• กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร มูลนิธิ พล.ต.อ. เภำ สำรสิน
• รองประธำน มูลนิธิโรงพยำบำลต�ำรวจ

พล.ร.ต.หญิง วิชชุดา พิชญาภรณ์ ร.น.
กรรมการ,	อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ	59	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปรญิญำตร ีกำรบญัช ีจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
 
การฝึกอบรม
• Finance Officer Advanced Course, FT.Benjamin Harrison,  
 Indiana, USA
• Psychological Operation Officer Course, FT.Bragg,  
 North Carolina, USA
• หลักสูตรกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำฝ่ำยอ�ำนวยกำร รุ่น 84 
 สถำบันจิตวิทยำควำมมั่นคง

ประวัติการท�างาน
• 2554 - ปัจจบุนั รองเจ้ำกรมกำรเงนิกลำโหม
• 2551 - 2554 ผูช้�ำนำญกำรกรมกำรเงนิกลำโหม

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-ไม่มี-
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นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
กรรมการ,	อนุกรรมการกฎหมาย
อายุ	58	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ
• ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

การฝึกอบรม
• ประกำศนยีบตัรกฎหมำยมหำชน รุน่ที ่9 คณะนติศิำสตร์  
 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์
 
ประวัติการท�างาน
• 2552 - ปัจจุบัน ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด
• 2551 - 2552 รองอธิบดีศำลปกครองระยอง 
• 2545 - 2551 ตุลำกำรหัวหน้ำคณะศำลปกครองกลำง

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-ไม่มี-

นายวิทยา อาคมพิทักษ์
กรรมการ,	อนุกรรมการธรรมาภิบาล
อายุ	59	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปรญิญำโท รฐัประศำสนศำสตร์ มหำวทิยำลยัปทมุธำนี
• ปรญิญำตร ีศลิปศำสตร์ (รฐัศำสตร์) มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง
 
การฝึกอบรม
• หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  
 ส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 13 สถำบันพระปกเกล้ำ
• หลักสูตรนักบริหำรยุทธศำสตร์กำรป้องกันและปรำบปรำม 
 กำรทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่น 4 ส�ำนักงำน ป.ป.ช.
• หลักสูตรกำรบริหำรงำนยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณำกำร  
 กระทรวงยุติธรรม
• หลักสูตรกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงในระบบกำรบริหำรภำครัฐ 
 แนวใหม่ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• United Nations Asia and Far East Institute, Japan 
 International Corporation Agency (JICA), Japan

ประวัติการท�างาน
• 2556 - ปัจจบุนั รองเลขำธกิำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
• 2554 - 2555 ผูช่้วยเลขำธกิำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
• 2551 - 2554 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกักำรข่ำวและกจิกำรพเิศษ
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• อนุกรรมกำรกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติองค์กรและ 
 ผู้ถูกเสนอชื่อในกำรสรรหำสมำชิกวุฒิสภำแทนต�ำแหน่งที่ว่ำง 
 องค์กรภำครัฐ
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นายพรชัย จ�ารูญพานิชย์กุล
กรรมการ,	อนุกรรมการธรรมาภิบาล,
อนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อายุ	51	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปรญิญำโท นติศิำสตร์ มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง 
• ปรญิญำโท ศลิปศำสตร์ (นโยบำยและกำรวำงแผนสงัคม)  
 มหำวทิยำลยัเกรกิ
• ปรญิญำตร ีนติศิำสตร์ มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง
 
การฝึกอบรม
• ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงกฎหมำย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  
 ส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง (ปปร.) สถำบันพระปกเกล้ำ

ประวัติการท�างาน
• 2554 - ปัจจบุนั รองผูว่้ำกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ
• 2551 - 2554 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำน ก.ต.ง. และบรหิำรงำนบคุคล  
 ส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ
• 2550 - 2551 ผูอ้�ำนวยกำรกลุม่ ก.ต.ง. และบรหิำรงำนบคุคล  
 ส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-ไม่มี-

นายปัญญา อุดชาชน
กรรมการ,	อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ	57	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำเอก Ph.D. (Public Administration), LL.D. (Laws) 
• ปริญญำโท น.ม. (กฎหมำยมหำชน), M.P.A. (Detroit) 
• ปริญญำตรี ศศ.บ. (รัฐศำสตร์), น.บ.
• หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร (ปริญญำบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50
 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
 
การฝึกอบรม
• หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
 ส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 8 สถำบันพระปกเกล้ำ

ประวัติการท�างาน
• 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษำส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ (ระดับ 11) 
• 2552 - 2555 รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ
• 2549 - 2551 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนคดีและวิชำกำร 
• 2541 - 2549 ผู้อ�ำนวยกำร
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• อำจำรย์พิเศษ คณะนิติศำสตร์ ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท 
 และปริญญำเอก



ม.ล.ผกาแก้ว บุญเลี้ยง
กรรมการ,	อนกุรรมการจดัการลงทนุ,	ประธานอนกุรรมการธรรมาภบิาล,	
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	68	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปรญิญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์ Fort Hays Kansas State University 
 สหรัฐอเมริกำ
• ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

การฝึกอบรม
• หลักสูตรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุน่ที ่5
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง วิทยำกำรพำณิชย์และกำรค้ำ รุ่นที่ 2
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 1 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Refresher Course Chartered Directors รุ่นที่ 3  
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee รุ่นที่ 4
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Strategic Planning & Execution รุ่นที่ 7
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Institution Governance Program รุ่นที่ 3
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 

ประวัติการท�างาน
• 2553 - 2556 กรรมกำรกำรผูท้รงคณุวฒุิ
 คณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ ส�ำนกัคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
• 2548 - 2553 ประธำนคณะกรรมกำรกำรลงทนุ  
 กองทนุรวมวำยภุกัษ์ หนึง่
• 2548 - 2553 กรรมกำร กำรรถไฟแห่งประเทศไทย
• 2535 - 2548 กรรมกำรผูอ้�ำนวยกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร
 บรษิทัจดักำรกองทนุรวม ธนชำต จ�ำกดั
• 2535 - 2548 นำยกสมำคมบรษิทัจดักำรลงทนุ

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมกำร คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล หอกำรค้ำไทย
• อนุกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
 ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำคเอกชน 
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
• ประธำนคณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอบผู้วำงแผนกำรเงิน
 สมำคมผู้วำงแผนกำรเงินไทย
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นายพิชิต อัคราทิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ,	ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ,
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	59	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปรญิญำเอก เศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยั Texas, Austin สหรฐัอเมรกิำ
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

การฝึกอบรม
• หลักสูตร Role of The Chairman 
 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program  
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุน่ที ่3
 
ประวัติการท�างาน
• 2556 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร  
 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี เวลท์ จ�ำกดั
• 2545 - 2553 กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทนุ  
 เอม็เอฟซ ีจ�ำกดั (มหำชน) 
• 2537 - 2545 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัวจิยัและพฒันำตลำดทนุ  
 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่น  
 จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำร คณะพำณชิยศำสตร์และกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์
• กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษำหลักสูตรมหำบัณฑิต  
 สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรเงิน สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
 (NIDA)

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการ,	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง,	
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	51	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ Harvard Business School 
 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
• ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ สำขำอุตสำหกำร 
 University of Texas (Arlington) สหรัฐอเมริกำ
• ปริญญำตรี วศิวกรรมศำสตร์ (เหมอืงแร่) จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

การฝึกอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2004  
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุน่ที ่17
 
ประวัติการท�างาน
• 2554 - ปัจจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิทั เอสซจีเีปเปอร์ จ�ำกดั 
 (มหำชน)
• 2553 - 2554 กรรมกำร บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์  
 จ�ำกัด (มหำชน)
• 2551 - 2554 กรรมกำร บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรำมิค อินดัสทรี่  
 จ�ำกัด (มหำชน)
• 2548 - 2553 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย  
 จ�ำกัด (มหำชน)
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร 
 บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
• ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร 
 บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ�ำกัด (มหำชน)
• ประธำนกรรมกำร บรษิทั ฟินคิซ์ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกดั (มหำชน)
• กรรมกำร บริษัท ไทยพลำสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด (มหำชน)  
• กรรมกำร บริษัท เซรำมิคซิเมนต์ไทย จ�ำกัด



027กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร

นายสมบัติ นราวุฒิชัย
เลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.
อายุ	54	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (กำรเงิน) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

การฝึกอบรม
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 15/2545) 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตรอบรมควำมรู้ด้ำนกำรธนำคำรและวิเครำะห์สินเชื่อ  
 ธนำคำรกสิกรไทย ปี 2526
• ใบอนญุำตนกัวเิครำะห์กำรลงทนุด้ำนหลกัทรพัย์ เลขทะเบยีน 4976
 
ประวัติการท�างาน
• 2553 - 2556 เลขำธิกำร สมำคมนักวิเครำะห์กำรลงทุน
• 2549 - 2553 ผูช่้วยผูจ้ดักำร ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 บรหิำรงำนสมำคมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์
• 2548 - 2549 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
 บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จ�ำกัด 
• 2543 - 2548 รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร 
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) 
• คณะกรรมกำรโครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรบรษิทัจดทะเบยีน 
 ประจ�ำปี 2554 - 2555 (Steering Committee) 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
• คณะอนุกรรมกำรคัดเลือก (Selection Sub-Committee)  
 ในโครงกำร Board of the Year Awards 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

• คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแล 
 ผู้ให้บริกำรด้ำนหลักทรัพย์ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ก.ล.ต.
• ที่ปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิ สภำธุรกิจตลำดทุนไทย
• คณะท�ำงำนก�ำหนดมำตรฐำนควำมรู้และโครงสร้ำงหลักสูตร 
 ผู้แนะน�ำกำรลงทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• อำจำรย์พิเศษระดับปริญญำโท บรรยำยกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ 
 ประเมนิมลูค่ำหุน้ กำรวเิครำะห์ทศิทำงตลำดหุน้ด้วยปัจจยัพืน้ฐำน 
  กำรวิเครำะห์หุ้นทำงเทคนิคและกำรใช้งบกำรเงินเพื่อวิเครำะห์ 
 หลักทรัพย์ ที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์ (NIDA)  
 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ มหำวิทยำลัยศรีปทุม
• เขียนต�ำรำในหัวข้อ ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ในหนังสือ 
 หลักสูตรผู้แนะน�ำกำรลงทุนด้ำนกองทุน
• บรรยำยพเิศษ หลกัสตูรต่อใบอนญุำตของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทนุ  
 หัวข้อวิกฤตเศรษฐกิจกับผลกระทบต่อตลำดทุนไทย ระบบกำรเงิน 
 และโครงสร้ำงตลำดกำรเงิน ตลำดตรำสำรทุน 
• คอลัมนิสต์ “ฟิตเนสกำรลงทุน” นสพ. โพสต์ทูเดย์ ทุกวันศุกร์ที่ 3  
 ของเดือน 
• วิทยำกรทำงสถำนีโทรทัศน์ TPBS (ITV เดิม) และวิทยุ 90.5 ฯลฯ
• ด�ำเนินรำยกำร Stock in Focus ทำงสถำนีโทรทัศน์ Money  
 Channel ปี 2549 - 2551



028 รำยงำนประจ�ำปี 2556

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

	 1.	นายสมชัย	สัจจพงษ์
	 	 ประธานอนุกรรมการ

	 2.	นางสาววชิรา	อารมย์ดี	
	 	 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

	 5.	นายปัญญา	จรรยารุ่งโรจน์
	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 6.	นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัช
	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 9.	รองศาสตราจารย์ชโยดม	สรรพศรี	
	 	 ที่ปรึกษา

	10.	นายสมบัติ	นราวุฒิชัย
	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ



	 3.	ม.ล.ผกาแก้ว	บุญเลี้ยง
	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อชิตพล	ศศิธรานุวัฒน์	
	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 7.	นายศุภวุฒิ	สายเชื้อ
	 	 ที่ปรึกษา

	 8.	นางทิพยสุดา	ถาวรามร
	 	ที่ปรึกษา
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030 รำยงำนประจ�ำปี 2556

คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ 

	 1.	นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา
	 	ประธานอนุกรรมการ

	 2.	นางจินดา	สังข์ศรีอินทร์
	 	 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

	 5.	นายกิติศักดิ์	บุญดาว	
	 	 ผู้แทนสมาชิก

	 6.	นายสราวุธ	เบญจกุล	
	 	 ผู้แทนสมาชิก

	 9.	นายสมบัติ	นราวุฒิชัย
	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ



	 3.	นางทัศนีย์	ไตรอรุณ	
	 	 ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์

	 4.	พ.ต.อ.หญิง	วราภรณ์	ภูวรัตนกุล	
	 	 ผู้แทนสมาชิก

	 7.	นายนิตย์	ค�าธนนันทิกุล	
	 	 ผู้แทนสมาชิก

	 8.	นายประจวบ	สวัสดิประสงค์	
	 	 ผู้แทนสมาชิก
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032 รำยงำนประจ�ำปี 2556

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

	 1.	นายพิชิต	อัคราทิตย์	
	 	 ประธานกรรมการ

	 2.	นางผ่องเพ็ญ	เรืองวีรยุทธ
	 	 อนุกรรมการ

	 3.	นายกิติเดช	จันทรศรีวงศ์
	 	 อนุกรรมการ

	 4.	พล.ร.ต.หญิง	วิชชุดา	พิชญาภรณ์	ร.น.
		 	 อนุกรรมการ

	 5.	นายปัญญา	อุดชาชน	
		 	 อนุกรรมการ

	 6.	รองศาสตราจารย์อังครัตน์	เพรียบจริยวัฒน์
	 	 ที่ปรึกษา



คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 1.	นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	
		 	 ประธานอนุกรรมการ

	 2.	นายอัมพร	แสงมณี	
		 	 อนุกรรมการ

	 3.	พล.ต.อ.	วัชรพล	ประสารราชกิจ	
		 	 อนุกรรมการ

	 4.	นางสาวปนัดดา	กนกวัฒน์	
	 	 อนุกรรมการ

	 5.	นายสมบัติ	นราวุฒิชัย
	 	 อนุกรรมการ

	 6.	นางกุลภัทรา	สิโรดม
	 	ที่ปรึกษา
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034 รำยงำนประจ�ำปี 2556

คณะอนุกรรมการกฎหมาย 

	 1.	นายวัยวุฒิ	หล่อตระกูล
	 	 ประธานอนุกรรมการ

	 2.	นายธรรมนิตย์	สุมันตกุล
	 	 อนุกรรมการ

	 5.	นางอัจนา	ไวความดี
	 	 ที่ปรึกษาด้านลงทุน

	 6.	นางทิพยสุดา	ถาวรามร
	 	ที่ปรึกษาด้านลงทุน



	 3.	นายวีระพล	ตั้งสุวรรณ	
	 	 อนุกรรมการ

	 4.	นายประสิทธิ์ศักดิ์	มีลาภ
	 	 อนุกรรมการ

	 7.	นายสมบัติ	นราวุฒิชัย
	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

035กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร



036 รำยงำนประจ�ำปี 2556

คณะอนกุรรมการประเมนิผลงานและพจิารณาค่าตอบแทน 

	 1.	นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา
	 	ประธานอนุกรรมการ

	 2.	นายสมชัย	สัจจพงษ์
	 	 อนุกรรมการ

	 5.	ม.ล.ผกาแก้ว	บุญเลี้ยง
	 	 อนุกรรมการ

	 6.	นายวัยวุฒิ	หล่อตระกูล	
	 	 อนุกรรมการ



	 3.	นายพิชิต	อัคราทิตย์	
		 	 อนุกรรมการ

	 4.	นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	
		 	 อนุกรรมการ

	 7.	นายสมบัติ	นราวุฒิชัย
	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ
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038 รำยงำนประจ�ำปี 2556

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

	 1.	ม.ล.ผกาแก้ว	บุญเลี้ยง
	 	 ประธานอนุกรรมการ

	 2.	นางดวงมน	จึงเสถียรทรัพย์
	 	 อนุกรรมการ

	 3.	นายวิทยา	อาคมพิทักษ์	
	 	 อนุกรรมการ

	 4.	นายพรชัย	จ�ารูญพานิชย์กุล
	 	 อนุกรรมการ

	 5.	นายสมบัติ	นราวุฒิชัย
	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ
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040 รำยงำนประจ�ำปี 2556

คณะผู้บริหาร กบข.

นายสมบัติ นราวุฒิชัย
เลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.
อายุ	54	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (กำรเงิน) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

การฝึกอบรม
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 15/2545) 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตรอบรมควำมรู้ด้ำนกำรธนำคำรและวิเครำะห์สินเชื่อ  
 ธนำคำรกสิกรไทย ปี 2526
• ใบอนญุำตนกัวเิครำะห์กำรลงทนุด้ำนหลกัทรพัย์ เลขทะเบยีน 4976
 
ประวัติการท�างาน
• 2553 - 2556 เลขำธิกำร สมำคมนักวิเครำะห์กำรลงทุน
• 2549 - 2553 ผูช่้วยผูจ้ดักำร ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
 บรหิำรงำนสมำคมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์
• 2548 - 2549 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
 บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จ�ำกัด 
• 2543 - 2548 รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร 
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) 
• คณะกรรมกำรโครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรบรษิทัจดทะเบยีน 
 ประจ�ำปี 2554 - 2555 (Steering Committee) 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
• คณะอนุกรรมกำรคัดเลือก (Selection Sub-Committee)  
 ในโครงกำร Board of the Year Awards 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

• คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแล 
 ผู้ให้บริกำรด้ำนหลักทรัพย์ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ก.ล.ต.
• ที่ปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิ สภำธุรกิจตลำดทุนไทย
• คณะท�ำงำนก�ำหนดมำตรฐำนควำมรู้และโครงสร้ำงหลักสูตร 
 ผู้แนะน�ำกำรลงทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• อำจำรย์พิเศษระดับปริญญำโท บรรยำยกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ 
 ประเมนิมลูค่ำหุน้ กำรวเิครำะห์ทศิทำงตลำดหุน้ด้วยปัจจยัพืน้ฐำน 
  กำรวิเครำะห์หุ้นทำงเทคนิคและกำรใช้งบกำรเงินเพื่อวิเครำะห์ 
 หลักทรัพย์ ที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
 มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์ (NIDA)  
 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ มหำวิทยำลัยศรีปทุม
• เขียนต�ำรำในหัวข้อ ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ในหนังสือ 
 หลักสูตรผู้แนะน�ำกำรลงทุนด้ำนกองทุน
• บรรยำยพเิศษ หลกัสตูรต่อใบอนญุำตของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทนุ  
 หัวข้อวิกฤตเศรษฐกิจกับผลกระทบต่อตลำดทุนไทย ระบบกำรเงิน 
 และโครงสร้ำงตลำดกำรเงิน ตลำดตรำสำรทุน 
• คอลัมนิสต์ “ฟิตเนสกำรลงทุน” นสพ. โพสต์ทูเดย์ ทุกวันศุกร์ที่ 3  
 ของเดือน 
• วิทยำกรทำงสถำนีโทรทัศน์ TPBS (ITV เดิม) และวิทยุ 90.5 ฯลฯ
• ด�ำเนินรำยกำร Stock in Focus ทำงสถำนีโทรทัศน์ Money  
 Channel ปี 2549 - 2551
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นางสาววริยา ว่องปรีชา
รองเลขาธิการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ
อายุ	57	ปี

ประวัติการศึกษา
• Master of Business Administration (Finance), 
 Graduate School of Business, Indiana University 
 (Bloomington), USA
• ปริญญำตรี อักษรศำสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 
การฝึกอบรม
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 21/2009) 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 101/2008) 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  
 ส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 สถำบันพระปกเกล้ำ
• NIDA-Wharton Executive Leadership Program ปี 2549  
 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA) ร่วมกับ  
 The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
 
ประวัติการท�างาน
• รองเลขำธิกำรสำยบริหำรงำนสมำชิก กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญ 
 ข้ำรำชกำร
• ผูช่้วยเลขำธกิำรสำยนโยบำยลงทนุ กองทนุบ�ำเหนจ็บ�ำนำญข้ำรำชกำร
• ผู้ช่วยเลขำธิกำรสำยลงทุน กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร
• ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวำนิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ  
 จ�ำกัด (มหำชน)
• ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ  
 จ�ำกัด (มหำชน)
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ประธำนกรรมกำร บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
• อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน สภำกำชำดไทย

นายยิ่งยง นิลเสนา
รองเลขาธิการ	กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน
อายุ	54	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (เกียรตินิยม) สถำบันบัณฑิต 
 พัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA)
• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 
การฝึกอบรม
• หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุน่ที ่12
• Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning  
 Standard Board (FPSB)
• Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute
 
ประวัติการท�างาน
• ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ำกัด
• รองกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนจัดกำรลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ 
 จัดกำรกองทุนกสิกรไทย จ�ำกัด
• ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร สถำบันวิจัยภัทร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
 ภัทรธนกิจ จ�ำกัด
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมกำร กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1
• กรรมกำร กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 2
• กรรมกำร บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ด ไวซอรี่ จ�ำกัด
• กรรมกำร บริษัท แอล ซี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• กรรมกำรจัดกำรกำรลงทุน สภำกำชำดไทย
• อนกุรรมกำร กำรพจิำรณำหลกัเกณฑ์เกีย่วกบักำรออกและเสนอขำย 
 หลกัทรพัย์ ประเภทตรำสำรอนพุนัธ์หรอืทีม่อีนพุนัธ์แฝง หรอืตรำสำร 
 ทีซ่บัซ้อน คณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดหุน้ ส�ำนกัคณะกรรมกำรก�ำกบั 
 หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์
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นางสาวนัชชา พรตปกรณ์
รองเลขาธิการ	กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
อายุ	52	ปี

ประวัติการศึกษา
• Master of Business Administration (Finance/Management  
 Information and Decision System), Weatherhead School  
 of Management, Case Western Reserve University, USA
• ปริญญำตรี กำรบัญชี (เกียรตินิยมอับดับหนึ่ง)  
 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 
การฝึกอบรม
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program 
 (FGP 1/2010) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy 
 (SFE 1/2008) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 73/2006)
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตรพัฒนำสัมพันธ์ผู้บริหำรภำครัฐและเอกชน (พสบ.)  
 รุ่นที่ 8 กระทรวงกลำโหม
 
ประวัติการท�างาน
• รองเลขำธิกำรสำยก�ำกับและปฏิบัติกำรลงทุน กองทุนบ�ำเหน็จ 
 บ�ำนำญข้ำรำชกำร
• ผู้ช่วยเลขำธิกำรสำยปฏิบัติกำร กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร
• ผู้ช่วยเลขำธิกำรสำยสมำชิก กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร
• Secretary & Treasurer, Kawabe (USA) Inc.
• Financial Controller, Harter Distributing Co., Ltd. (USA)
• ผู้สอบบัญชี ส�ำนักงำน เอส จี วี ณ ถลำง
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ประธำนกรรมกำร บริษัท ฟิทช์ เรตติ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
รองเลขาธิการ	กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์
อายุ	50	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจ สถำบันกำรศึกษำนำนำชำติ  
 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• Master of Arts in Mass Communications, 
 Leicester University, UK
• ปรญิญำตร ีอกัษรศำสตร์ (ภำษำองักฤษ) จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
• ประกำศนียบัตรภำษำญี่ปุ่น มหำวิทยำลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 
การฝึกอบรม
• หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง ด้ำนวิทยำกำรพลังงำน  
 สถำบันวิทยำกำรพลังงำน (วพน.) รุ่น 2
• หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุน่ที ่14
• หลกัสตูรพฒันำสมัพนัธ์ระดบัผูบ้รหิำร รุน่ที ่17 กรมกจิกำรพลเรอืน 
 ทหำรบก
• โครงกำรฝึกอบรมส�ำหรับผู้บริหำรระดับสูงประจ�ำปี 2553  
 (รุ่นที่ 6) สถำบันวิจัยนโยบำยเศรษฐกิจกำรคลัง (สวค.) ร่วมกับ 
  Kellogg School of Management Schulich of Business  
 และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs
 
ประวัติการท�างาน
• กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ชโูอ เซน็โก (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน)
• Thai - Japan Co-ordinator Fujikura Ltd, Tokyo, Japan
• Thai TV Program Co-ordinator TV Asahi, Tokyo, Japan
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมกำร บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
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นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร
ผู้ช่วยเลขาธิการ	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ	50	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• Master of Science (Computer and Information Science),  
 University of Minnesota, Twin Cities, USA
• ปรญิญำตร ีสถติศิำสตร์ (สถติปิระยกุต์ทำงธุรกิจ)  
 (เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 
ประวัติการท�างาน
• กรรมกำร และรกัษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ไทย แอดมนิสิเทรชัน่  
 เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
• กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
• ผูช่้วยผูจ้ดักำรทัว่ไป ส�ำนกัพฒันำธรุกจิ บรษิทั ซ.ีพ.ี เซเว่น อเีลฟเว่น  
 จ�ำกัด (มหำชน)
• กรรมกำรบริหำรและที่ปรึกษำบริหำร บริษัท สมำร์ท แคช จ�ำกัด
• ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยบัญชีลูกค้ำพิเศษ และฝ่ำยสินเชื่อบุคคล  
 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซิทก้ำ จ�ำกัด (มหำชน)
• หัวหน้ำส่วนพัฒนำระบบงำน 16 ฝ่ำยคอมพิวเตอร์  
 ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน)
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมกำร บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

นางวาสนา นาคถาวร
ผู้ช่วยเลขาธิการ	กลุ่มงานบริหาร
อายุ	56	ปี

ประวัติการศึกษา
• ปริญญำตรี รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 
ประวัติการท�างาน
• Store HR Manager บริษัท อิคำโน่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล บรษิทั เซทเทเลม (ประเทศไทย)  
 จ�ำกัด
• ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย  
 จ�ำกัด (มหำชน)
• ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล Merchant Court at  
 Le Concorde Hotel
• ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล LSG Sky Chefs, Siam Flight  
  Service
• ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล บริษัท สปำ แอดเวอร์ไทซิ่ง จ�ำกัด
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมกำร บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
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ลักษณะการด�าเนินงานของ กบข.

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) เป็นกองทุน
บริหารเงินออมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 (พระราชบัญญัติ กบข.) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ

(1) เป ็นหลักประกันการจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญและ 
ให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจาก
ราชการ 

(2) ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
(3) จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก

กบข. มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายเฉพาะ ไม่เป็นส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิตามกฎหมาย
ว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ โดยมรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั 
เป็นผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตั ิกบข. และมหีน้าทีก่�ากบัและ
ดูแลโดยทั่วไป 

หน้าที่หลักของ กบข.

(1) ด้านลงทุน กบข. มีหน้าที่บริหารเงินออมของสมาชิก 
เพื่อสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวที่สูงกว่าเงินเฟ้อ ภายใต้ 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การลงทุน 
ที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติและมติของคณะกรรมการ

(2) ด้านสมาชิก การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ให้แก่สมาชกิ การจ่ายเงนิและผลประโยชน์คนืให้แก่สมาชกิ
เมื่อพ้นสมาชิกภาพ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจด้านวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคง
ในวัยเกษียณ 

เงินกองทุนของ กบข. 

เงินกองทุน กบข. ประกอบด้วยเงินออมของข้าราชการ
และเงนิทีร่ฐัในฐานะนายจ้างสมทบเข้ากองทนุ เพือ่เป็นสวสัดกิาร
และหลักประกันในวัยเกษียณให้แก่ข้าราชการที่เป็นสมาชิก โดย
แบ่งเงินของกองทุนเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

1. เงินกองทุนส่วนของสมาชิก ประกอบด้วย
(1)	 เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐน�าส่งเข้าบัญชีสมาชิก 

กบข. ที่เป็นข้าราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเลือก 
เป็นสมาชิก กบข. เพื่อชดเชยเงินบ�านาญรายเดือนที่ลดลง  
ทั้งนี้ สมาชิก กบข. จะมีสิทธิขอรับเงินประเดิมได้เมื่อสิ้นสุด 
สมาชกิภาพ และต้องเป็นผูท้ีม่สีทิธริบัและเลอืกรบับ�านาญเท่านัน้

(2)	 เงินชดเชย คือ เงินที่รัฐน�าส ่งเข ้ากองทุน 
เป็นรายเดอืน โดยจ่ายเพิม่ให้แก่สมาชกิ กบข. ทกุราย เพือ่ชดเชย
สูตรบ�านาญที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขณะนี้อยู่ในอัตราร้อยละ 2  
ของเงนิเดอืนสมาชกิ ทัง้นี ้สมาชกิ กบข. จะมสีทิธไิด้รบัเงนิชดเชย
ต่อเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพและเลือกรับบ�านาญ

(3)	 เงินสะสม คือ เงินที่สมาชิกสะสมเข้ากองทุน 
เป็นประจ�าทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนสมาชิก  
ซึง่เงนิเดอืนดงักล่าวไม่รวมถงึเงนิเพิม่พเิศษรายเดอืนหรอืเงนิเพิม่
อย่างอื่น

(4)	 เงินสมทบ คือ เงินที่รัฐสมทบเข้ากองทุนให้
ส�าหรับสมาชิก กบข. ที่สะสมเงินเข้ากองทุนเป็นประจ�าทุกเดือน
ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนสมาชิก

(5)	 เงินสะสมส่วนเพิ่ม คือ เงินที่สมาชิกแจ้ง 
ความประสงค์สะสมเพิม่จากอตัราทีก่�าหนดไว้ โดยสมาชกิสามารถ 
ส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 12 ของเงินเดือน  
ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสมเดิมตามอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
แล้วต้องไม่เกนิร้อยละ 15 ของเงนิเดอืน โดยรฐัจะยงัคงสมทบเงนิ 
ในอัตราร้อยละ 3 เช่นเดิม

(6)	 เงินกองกลาง คือ เงินบริจาค เงินตามบัญชี 
รายบุคคลที่ไม่มีผู้รับ ทั้งนี้ เงินส่วนกลางมิใช่ของสมาชิกรายใด
รายหนึ่ง

2. เงินส�ารอง 

 คือ เงินที่รัฐจัดสรรเงินงบประมาณส่งเข้ากองทุน 
เพื่อเป ็นเงินส�ารองส�าหรับการจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญให้แก่
ข้าราชการในยามที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐ
ต้องจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินส�ารองเข้ากองทุนเป็นรายปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการประจ�าปี จนกว่าเงินส�ารองและดอกผลจะมีจ�านวน  
3 เท่าของงบประมาณรายจ่ายบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการประจ�าปี
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แผนภาพแสดงมูลค่าเงินกองทุนส่วนสมาชิกและส่วนส�ารองระหว่างปี 2554 - 2556

เงินกองทุนส่วนสมาชิก

เงินกองทุนส่วนส�ารอง

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
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สมาชิก กบข.

ข้าราชการที่เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 ทุกคนต้องเป็นสมาชิก กบข. ตามที่พระราชบัญญัติ กบข. ก�าหนด  
ส่วนข้าราชการที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 มีสิทธิเลือกเป็นสมาชิกตามความสมัครใจ สมาชิก กบข. ประกอบด้วย

จ�านวน	(ราย)ประเภทข้าราชการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 432,381

ข้าราชการพลเรือน 345,493

ข้าราชการต�ารวจ 182,274

ข้าราชการทหาร 178,756

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและสมาชิกที่โอนไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 19,053

ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 12,497

ข้าราชการฝ่ายอัยการ 4,353

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเฉพาะที่เคยเป็นสมาชิก กบข. 5,425

ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 2,951

ข้าราชการส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2,491

ข้าราชการศาลปกครอง 1,906

ข้าราชการส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 1,252

ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 105

รวม	 1,188,937
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สิทธิของสมาชิก กบข.

สมาชิก กบข. เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพจะได้รับเงิน 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 เงินบ�าเหน็จหรือเงินบ�านาญรายเดือน จากกรมบัญชีกลาง
ส่วนที่ 2 เงิน กบข. ประกอบด้วย เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม (ถ้ามี) พร้อมผลประโยชน์ของเงินทั้ง 4 ก้อน ดังนี้

เงินที่จะได้รับกรณีเลือกรับบ�าเหน็จ

1. บ�าเหน็จจากกรมบัญชีกลาง สูตรค�านวณ อัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ

2. เงินจาก กบข. 1. เงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือน + ผลประโยชน์จากการลงทุนที่ กบข. หาได้

  2. เงินสะสมส่วนเพิ่มของสมาชิก (ถ้ามี) + ผลประโยชน์จากการลงทุนที่ กบข. หาได้ (ถ้ามี)*

  3. เงินสมทบจากรัฐในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือน + ผลประโยชน์จากการลงทุนที่ กบข. หาได้

เงินที่ได้รับกรณีเลือกรับบ�านาญ

1. บ�านาญจากกรมบัญชีกลาง สูตรค�านวณ เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x เวลาราชการ

   50

  แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

2. เงินจาก กบข.  1. เงินสะสมของสมาชิกในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือน + ผลประโยชน์จากการลงทุนที่ 

   กบข. หาได้

  2. เงินสะสมส่วนเพิ่มของสมาชิก (ถ้ามี) + ผลประโยชน์จากการลงทุนที่ กบข. หาได้ (ถ้ามี)*

  3. เงินสมทบจากรัฐในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือน + ผลประโยชน์จากการลงทุนที่ กบข. หาได้

  4. เงินชดเชยจากรัฐ ในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน + ผลประโยชน์ที่ กบข. หาได้ 

  5. เงินประเดิมจากรัฐเพื่อชดเชยสูตรบ�านาญที่เปลี่ยนไปส�าหรับเวลารับราชการ 

   ก่อน 27 มีนาคม 2540

ข้าราชการที่เข้ารับราชการ
ก่อน	27	มีนาคม	2540	

และสมัครเป็นสมาชิก	กบข.	

ข้าราชการที่เข้ารับราชการ	
หลัง	27	มีนาคม	2540	และกฎหมายก�าหนด

ให้เป็นสมาชิก	กบข.	โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ	: * สมาชิก กบข. จะสะสมกับ กบข. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือน ทั้งนี้ สมาชิก กบข. สามารถสะสมเพิ่มได้อีกร้อยละ 12 เรียกว่า 
เงินสะสมส่วนเพิ่ม โดย กบข. จะน�าเงินเหล่านั้นไปหาผลประโยชน์เช่นเดียวกับเงินสะสมอื่นในบัญชีของสมาชิก
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คณะกรรมการ กบข.
คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน

เลขาธิการ

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร

กลุ่มงานปฏิบัติการ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานบริหาร

งานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน 

Public Market

• ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

• ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

• ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ

 และบริหารผู้จัดการกองทุน

• ฝ่ายบริหารแผนลงทุน

งานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน

• ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

• ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน

• ฝ่ายค้าตราสาร

งานลงทุน

• ฝ่ายลงทุนอสังหาริมทรัพย์

• ฝ่ายลงทุนไพรเวทอิควิตี้

โครงสร้างองค์กร

• ฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน

• ฝ่ายกฎหมาย

• ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ

• ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ฝ่ายบัญชีและการเงิน
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คณะอนุกรรมการกฎหมาย

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายบริการและสวัสดิการ ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรม

• ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร • ฝ่ายก�ากับกิจการองค์กร

• ฝ่ายธรรมาภิบาล • ฝ่ายเลขานุการองค์กร

• ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ

• ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านจ่าย • ฝ่ายปฏิบัติการลงทุน

• ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ • ฝ่ายระบบงานสารสนเทศ

• บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ากัด

• ฝ่ายบริหารส�านักงาน • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล • บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด





Asset allocation develops more 

chances of getting better returns. 

ช่องทางการลงทุนที่หลากหลาย  

สร้างโอกาสสู่ผลตอบแทนที่ดีและ 

คุ้มค่า

MORE 
opportunities

ผลการด�าเนินงาน
ปี 2556
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน

ภาวะเศรษฐกิจปี 2556

เศรษฐกิจโลกในปี 2556 ฟื้นตัวอย่างชัดเจนเมื่อเทียบ
กับปี 2555 น�าโดยเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว ที่สามารถ 
ฟื้นตัวได้ต่อเนื่องหลังจากประสบวิกฤติการเงินและวิกฤติหนี้ 
ภาครัฐ ส่วนเศรษฐกิจประเทศเกิดใหม่ขยายตัวได้ในระดับปกติ
จากนโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลาย และการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ผ่านนโยบายการคลัง 

เศรษฐกจิสหรฐัฯ ขยายตวัร้อยละ 1.9 ในปี 2556 จากการ
บริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเป็นหลัก ภาคอสังหาริมทรัพย์
ที่เคยประสบปัญหาอย่างมากในช่วงวิกฤติเริ่มมีสัญญาณการ 
ฟื้นตัวที่เร่งตัวขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยหนุนต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในช่วงต่อไป ขณะที่อัตราการว่างงานก็ปรับลดลงต่อเนื่องเช่นกัน 
ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ได้มีการปิดส่วนราชการ (Government 
Shutdown) นานถงึ 2 สปัดาห์ จากการต่อรองการตดังบประมาณ
รายจ่ายระหว่างสองพรรคการเมือง แต่สุดท้ายสามารถเจรจาได้
ส�าเรจ็และไม่ได้กระทบการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจินกั ท�าให้ในเดอืน
ธันวาคม คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ  
มมีตเิริม่ลดการผ่อนคลายทางการเงนิเชงิปรมิาณ (Quantitative 
Easing Tapering - QE Tapering) 

เศรษฐกิจกลุ่มยูโรถึงจุดต�่าสุดแล้วในไตรมาสแรกของ
ปี 2556 และฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงที่เหลือของปี  
ประเทศหลักคือเยอรมนีและฝรั่งเศสขยายตัวได้ในเกณฑ์ดี  
ขณะที่ประเทศกลุ่มที่เคยประสบปัญหาหรือประเทศกลุ่ม PIIGS 
เศรษฐกจิถงึจดุต�่าสดุแล้วในช่วงไตรมาส 2 - 3 และเริม่มสีญัญาณ
การฟื้นตัวในไตรมาส 4 โดยรวมแล้วเศรษฐกิจกลุ่มยูโรปี 2556  
หดตัวลงร้อยละ -0.5 ดีขึ้นจากหดตัวร้อยละ -0.7 ในปี 2555 

เศรษฐกิจญี่ปุ ่นปรับตัวดีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 
นายชินโซ อาเบะ ประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งจากภาค
การคลัง ภาคการเงิน และภาคแรงงาน โดยตั้งเป้าหมายที่จะผลัก
ประเทศญี่ปุ่นให้หลุดพ้นจากภาวะเงินฝืด (Deflation) ที่ประสบ
อยู่ยาวนานกว่าสิบปี ผลจากนโยบายดังกล่าวท�าให้ความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคและนักลงทุนปรับตัวดีขึ้น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 

เพิ่มขึ้นสูง ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงมากจากระดับ 86.74 เยนต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อสิ้นปี 2555 เป็น 105.3 เยนต่อดอลลาร์  
สหรัฐ ณ สิ้นปี 2556 ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้น  
ขณะที่เงินเฟ้อก็เริ่มเร่งตัวขึ้นเช่นกัน

ในปี 2556 ประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ 
คือ การรับต�าแหน่งของประธานาธิบดีและเลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต์คนใหม่ของนายสิ จิ้นผิง ซึ่งได้ประกาศเดินหน้า
นโยบายปฏิรูปประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเงิน และสังคม  
ที่ส�าคัญ คือ นโยบายการสร้างสมดุลของเศรษฐกิจที่เพิ่มบทบาท
ของอุปสงค์ในประเทศและลดการพึ่งพิงการส่งออก นโยบาย 
การปฏริปูภาคการเงนิโดยเร่งการเปิดเสรภีาคการเงนิและเงนิทนุ 
เคลื่อนย้าย การปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งการประกาศ 
ต่อต้านการคอรัปชั่นในทุกระดับ ในปี 2556 นี้จึงเป็นปีแห่ง 
การเปลี่ยนผ่าน (transition year) ซึ่งรัฐบาลจีนให้ความส�าคัญ
กับนโยบายสร้างเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจมากกว่าการเร่ง 
การขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่โดยรวมแล้วเศรษฐกิจจีนยัง 
ขยายตัวได้ร้อยละ 7.7 ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 7.5 

เศรษฐกิจไทยในช่วงต้นปี 2556 ยังคงได้รับแรงส่งจาก 
นโยบายการกระตุ้นของภาครัฐเมื่อปีที่ผ่านมา เช่น ค่าแรงขั้นต�่า  
นโยบายจ�าน�าสินค้าเกษตร และนโยบายรถคันแรก แต่เมื่อ
มาตรการเหล่านีท้ยอยสิน้สดุลง ประกอบกบัการส่งออกทีฟ้ื่นตวัช้า 
กว่าคาด และความล่าช้าของการลงทุนภาครัฐทั้งโครงการลงทุน 
ภายใต้แผนบริหารจัดการน�้าวงเงิน 350,000 ล้านบาทและ
โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 
วงเงิน 2 ล้านล้านบาท ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอุปสงค์ 
ในประเทศทัง้การบรโิภคและการลงทนุซบเซาลงมากในครึง่ปีหลงั  
ท�าให้ทั้งปี 2556 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพียงร้อยละ 2.9  
ต�่ากว่าที่หลายฝ่ายประเมินไว้ในต้นปีว่าจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 
5.0 จากเศรษฐกิจที่ซบเซาท�าให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทยตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ลงร้อยละ 0.25 ในเดือนพฤศจิกายน 2556
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สหรัฐอเมริกา 1.9 2.4 4.1 2.5 1.1 2.8

กลุ่มประเทศยูโร -0.5 1.2 0.4 1.2 -0.8 -0.7

ญี่ปุ่น 1.5 0.7 0.9 4.1 4.5 1.5

สหรัฐอเมริกา  1.48 1.23 1.57 1.43 1.70 2.08

กลุ่มประเทศยูโร 1.34 0.80 1.33 1.40 1.83 2.50

ญี่ปุ่น 0.35 1.40 0.90 -0.27 -0.63 -0.04

สหรัฐอเมริกา  7.4 7.0 7.2 7.5 7.7 8.1

กลุ่มประเทศยูโร 12.1 12.0 12.1 12.1 12.0 11.4

ญี่ปุ่น 4.0 3.9 4.0 4.0 4.2 4.3

ปี	2555ปี	2556

ทั้งปี

ทั้งปี

ทั้งปี

	ไตรมาส	4

	ไตรมาส	4

	ไตรมาส	4

	ไตรมาส	3

	ไตรมาส	3

	ไตรมาส	3

	ไตรมาส	2

	ไตรมาส	2

	ไตรมาส	2

	ไตรมาส	1

	ไตรมาส	1

	ไตรมาส	1

ทั้งปี

ทั้งปี

ทั้งปี

กลุ่มประเทศหลัก	(G3)

อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(ร้อยละ	QOQ,	SAAR)

หมายเหตุ	: SAAR = Seasonally Adjusted Annual Rate

ดชันชีีภ้าวะเศรษฐกจิส�าคญัส�าหรบัปี 2556 เปรยีบเทยีบปี 2555 ของกลุม่ประเทศหลกั (G3)

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(ร้อยละ	YoY)

อัตราการว่างงาน
(ร้อยละ)
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ปี	2555ปี	2556

ทั้งปี 	ไตรมาส	4 	ไตรมาส	3 	ไตรมาส	2 	ไตรมาส	1 ทั้งปี

ทั้งปี 	ไตรมาส	4 	ไตรมาส	3 	ไตรมาส	2 	ไตรมาส	1 ทั้งปี

กลุ่มประเทศเอเชีย

อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ	
(ร้อยละ	YoY)

ที่มา	: Bloomberg

ดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจส�าคัญส�าหรับปี 2556 เปรียบเทียบปี 2555 ของกลุ่มประเทศเอเชีย

  จีน 7.7 7.7 7.8 7.5 7.7 7.7

อินเดีย 4.6 4.7 4.8 4.4 4.4 4.8

ฮ่องกง 2.9 3.0 2.8 3.1 2.9 1.5

เกาหลีใต้ 2.8 3.9 3.3 2.3 1.5 2.0

ไต้หวัน 2.1 3.0 1.3 2.7 1.4 1.5

อินโดนีเซีย 5.8 5.7 5.6 5.8 6.0 6.2

มาเลเซีย 4.7 5.1 5.0 4.4 4.1 5.6

ฟิลิปปินส์ 7.2 6.5 6.9 7.6 7.7 6.8

สิงคโปร์ 4.0 5.5 5.8 4.2 0.6 1.9

ไทย 2.9 0.6 2.7 2.9 5.4 6.5

จีน 2.6 1.2 1.6 1.4 1.7 2.7

อินเดีย 10.9 1.4 0.9 -0.3 -0.6 9.3

ฮ่องกง 4.3 0.8 1.3 1.4 1.8 4.1

เกาหลีใต้ 1.3 0.7 0.5 0.9 1.1 2.2

ไต้หวัน 0.8 2.3 3.0 2.0 1.2 1.9

อินโดนีเซีย 6.4 2.1 2.7 2.7 2.8 4.0

มาเลเซีย 2.1 2.7 2.2 2.4 2.5 1.7

ฟิลิปปินส์ 2.9 1.6 1.4 0.7 0.9 3.2

สิงคโปร์ 2.4 0.0 0.0 -0.4 -0.4 4.6

ไทย 2.2 0.0 0.1 -0.3 -0.1 3.0

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(ร้อยละ	YoY)
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ตลาดการเงินปี 2556

ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ปัจจัยเสี่ยงที่ลดลง 
โดยเฉพาะความเสี่ยงภาคการเงินและภาคการคลัง รวมทั้ง 
สภาพคล่องในระบบที่ยังอยู่ในระดับสูงจากการที่ธนาคารกลาง
ของประเทศหลกัด�าเนนินโยบายผ่อนคลายทางการเงนิเชงิปรมิาณ 
(Quantitative Easing: QE) ส่งผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว ท�าให้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น
ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 29.6 ร้อยละ 21.7 และร้อยละ 56.7 
ในปี 2556 ตามล�าดบั อย่างไรกต็าม ตลาดหุน้เกดิใหม่ (Emerging 
Market) กลบัปรบัตวัลดลงร้อยละ -5.0 จากเศรษฐกจิของประเทศ
หลักๆ ที่ไม่ได้ร้อนแรงเหมือนที่นักลงทุนคาดไว้ ความเสี่ยงด้าน
เสถียรภาพเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการที่คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ส่งสัญญาณถึง
ความเป็นไปได้ที่จะลดมาตรการ QE (QE Tapering) ในเดือน
พฤษภาคม และเริ่มลด QE ลงจริงในเดือนพฤศจิกายน ท�าให้
เกิดการไหลออกของเงินทุนจากประเทศเกิดใหม่กลับสู่ประเทศ 
พัฒนาแล้วต่อเนื่องจนถึงปี 2557 ส�าหรับดัชนีตลาดหุ้นไทยนั้น 
ปรับตัวสูงขึ้นนับแต่ต้นปีจนถึงเดือนพฤษภาคม ก่อนที่จะปรับ 
ลดลงต่อเนื่องจากปัจจัยเรื่อง QE Tapering ปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจ
ไทยทีช่ะลอลงและการชมุนมุทางการเมอืงทีท่วคีวามตงึเครยีดขึน้
ในช่วงปลายปี ท�าให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงร้อยละ -6.7 
ในปี 2556

ส�าหรับตลาดตราสารหนี้ ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ
โลกที่ฟื้นตัวขึ้นและการคาดการณ์เรื่อง QE Tapering ท�าให้ 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลทัว่โลกปรบัตวัสงูขึน้มาก อตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ อาย ุ10 ปี ปรบัขึน้จากร้อยละ 1.63 
ส่วนตลาดตราสารหนี้ไทยนั้นได้รับผลกระทบจากตลาดตราสาร
หนีโ้ลก ท�าให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทยปรบัตวัสงูขึน้
ตามตลาดโลก แต่เพิม่ขึน้ในระดบัทีน้่อยกว่าเพราะสภาพเศรษฐกจิ
ในประเทศทีซ่บเซา และการปรบัลดดอกเบีย้นโยบายของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ณ สิ้นปี 2556 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทย 
อายุ 10 ปี อยู่ที่ร้อยละ 3.90 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.51 เมื่อ 
สิ้นปี 2555

ค่าเงินของสกุลเงินต่างๆ ได้รับผลกระทบจากนโยบาย
เศรษฐกิจการเงินของประเทศหลัก เงินยูโรแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยที่
ร้อยละ 4.5 หลังจากที่ได้อ่อนค่าลงอย่างมากหลังวิกฤติการเงิน
การคลังยุโรปในปี 2554 - 2555 เงินเยนอ่อนตัวลงอย่างมากถึง 
ร้อยละ 21.6 จากการอัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารกลางญี่ปุ่น
ภายใต้นโยบายอาเบะโนมิคส์ ส่วนค่าเงินภูมิภาคเอเชียมีทิศทาง 
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จากกระแสเงินทุน 
ไหลกลับสู่ตลาดสหรัฐฯ ส�าหรับเงินบาทนั้น มีทิศทางอ่อนค่าลง 
เช่นเดียวกับสกุลเงินอื่นๆ มาอยู่ที่ระดับ 32.86 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ หรืออ่อนค่าลงร้อยละ 7.4 ในปี 2556
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ที่มา	: Bloomberg

  สหรัฐอเมริกา 3.0 1.8 1.9 3.3 3.8

เยอรมนี 1.9 1.3 1.8 3.0 3.4

ฝรั่งเศส 2.6 2.0 3.1 3.4 3.6

สหราชอาณาจักร 3.0 1.8 2.0 3.4 4.0

ญี่ปุ่น 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3

ไทย 3.9 3.5 3.3 3.7 4.2

ปี	2556ประเทศ ปี	2555 ปี	2554 ปี	2553 ปี	2552

หน่วย : ร้อยละ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปี 2552 - 2556

ที่มา	: Datastream 
หมายเหตุ	: สหรัฐฯ คือ S&P 500 ยุโรป คือ MSCI Europe ญี่ปุ่น คือ Nikkei 225 และไทย คือ SET Index

สหรัฐอเมริกา 29.6 13.4  0.0  12.8  23.5

ยุโรป 21.7 15.2 -13.8 1.0 31.2

เยอรมนี 25.5 29.1 -14.7 16.1 23.8

ฝรั่งเศส 18.0 15.2 -17.0 -3.3 22.3

ญี่ปุ่น 56.7 22.9 -17.3 -3.0 19.0

ไทย -6.7 35.8 -0.7 40.6 63.2

ปี	2556ประเทศ ปี	2555 ปี	2554 ปี	2553 ปี	2552

หน่วย : ร้อยละ
อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้นปี 2552 - 2556
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แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2557

เศรษฐกิจโลกในปี 2557 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจาก 
ปี 2556 ในอัตราร้อยละ 3.7 โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีทิศทาง 
ฟื้นตัวต่อเนื่องและชัดเจนขึ้น คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ 
ร้อยละ 2.8 เป็นปัจจัยบวกต่อการจ้างงาน และจะท�าให้อัตรา 
การว่างงานปรบัลดลงใกล้ระดบัทีธ่นาคารกลางสหรฐัฯ ตัง้เป้าไว้ที่ 
ร้อยละ 6.5 ซึ่งเป็นระดับที่ธนาคารสหรัฐฯ อาจเริ่มพิจารณา 
การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย อย่างไรกต็าม ด้วยอตัราเงนิเฟ้อ 
ที่ยังมีแนวโน้มต�่ากว่าเป้าหมาย น่าจะท�าให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ไม่เร่งรีบที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ โดยคาดว่าธนาคารกลาง
สหรัฐฯ น่าจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2558 - 2559 
นอกจากนี้ อาจมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะเพิ่ม 
แรงกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลัง เพราะการจัดเก็บ 
รายได้ภาครัฐท�าได้สูงกว่าเป้าซึ่งจะเป็นปัจจัยเสริมให้กับ 
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการเติบโตที่สูงขึ้นไปอีกเล็กน้อย

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องตาม
การฟื้นตัวของภาคการค้าโลกและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ที่เริ่มเห็นผล แต่ด้วยปัญหาของกลุ่มยูโรเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง 
อาทิ ปัญหาเรื่องความสามารถในการแข่งขันที่ด้อยลง ปัญหาของ
ระบบสถาบนัการเงนิทีย่งัต้องใช้เวลาในการปรบัตวัเพือ่เพิม่ความ
แข็งแกร่งของเงินทุน ท�าให้การปล่อยสินเชื่อยังเป็นไปอย่างช้าๆ 
ขณะที่ก�าลังซื้อของประชาชนยังคงจ�ากัดจากอัตราการว่างงาน 
ที่ยังอยู่ในระดับสูง จึงจะท�าให้เศรษฐกิจกลุ่มยูโรในปี 2557 นี้ 
น่าจะขยายตัวได้ในระดับประมาณร้อยละ 1.0 

เศรษฐกจิญีปุ่น่มแีนวโน้มขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่
ร้อยละ 1.4 จากนโยบายอาเบะโนมคิส์ทีย่งัได้รบัความเชือ่มัน่จาก
ทกุภาคส่วน อตัราเงนิเฟ้อในประเทศมแีนวโน้มปรบัสงูขึน้ ขณะที่

เงนิเยนมทีศิทางอ่อนค่าลง อย่างไรกต็าม การผลกัดนัให้เศรษฐกจิ
หลุดพ้นจากภาวะเงินฝืดที่เรื้อรังมากกว่า 2 ทศวรรษ ยังถือเป็น
ความท้าทายของรัฐบาลปัจจุบัน ส่วนเศรษฐกิจเอเชียคาดว่า 
จะได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของภาคการค้าโลก แต่ด้วย 
ความเสี่ยงเรื่องเสถียรภาพเศรษฐกิจในหลายประเทศ จะเป็น 
แรงกดดันที่ท�าให้เศรษฐกิจเอเชียขยายตัวไม่ร้อนแรงเหมือนที่ 
ผ่านมา ส่วนเศรษฐกิจจีนนั้น คาดว่าจะเติบโตได้ในระดับร้อยละ 
7.5 ได้ตามที่รัฐบาลจีนตั้งเป้าหมายไว้

ด้านเศรษฐกิจไทย คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 2.5 ต�่ากว่า
ประเทศอื่นในภูมิภาค เนื่องจากปัจจัยการเมืองมีผลให้นโยบาย
เศรษฐกจิและนโยบายการคลงัขาดความต่อเนือ่ง ความเชือ่มัน่ของ
ผูบ้รโิภคและนกัธรุกจิปรบัลดลง กระทบการบรโิภคและการลงทนุ
ของทั้งภาครัฐและเอกชน ส�าหรับการส่งออก คาดว่าจะฟื้นตัวได้
แต่จะขยายตัวในระดับที่ไม่สูงนัก จากปัจจัยทั้งการส่งออกสินค้า
เกษตรที่ประสบปัญหาด้านราคาและปริมาณ รวมถึงโครงสร้าง
การส่งออกบางหมวดที่ไม่ได้รับประโยชน์มากนักจากการฟื้นตัว 
ของเศรษฐกิจโลกในช่วงแรก เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์ ส�าหรับการท่องเที่ยวคาดว่าจะยังขยายตัวได้
แต่ในอตัราทีช่ะลอลง ทัง้นี ้หากสถานการณ์การเมอืงยงัคงยดืเยือ้
จนไม่สามารถจดัตัง้รฐับาลได้ภายในไตรมาส 3 จะส่งให้เศรษฐกจิ
ขยายตัวต�่ากว่าที่ประเมินไว้ได้ เพราะจะกระทบแผนการลงทุน 
ของภาคธุรกิจ ท�าให้มีความเสี่ยงที่การลงทุนทางตรงจะลดลง  
เกดิการย้ายฐานการผลติของบางอตุสาหกรรม รวมถงึมคีวามเสีย่ง
ทีบ่รษิทัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืจะปรบัลดอนัดบัความน่าเชือ่ถอื
ของประเทศได้ ส�าหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีโอกาสปรับลด 
ได้อีกในปีนี้แต่ในอัตราที่ไม่มากนักประมาณร้อยละ 0.5 - 0.75  
มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.5 - 1.75 ณ สิ้นปี 2557
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การด�าเนินงานด้านการลงทุน

การบริหารเงินลงทุน ปี 2556

กบข. ตระหนักว่าภาวะเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก ท�าให้ผลตอบแทนการลงทุนจากตลาดการเงินต่างๆ 
โดยเฉพาะตลาดตราสารหนี้ปรับลดลงจนอยู ่ ในระดับต�่ า
เป็นประวัติการณ์หลังเกิดวิกฤติการเงินสหรัฐฯ ในปี 2551  
และท�าให้สภาวะการลงทนุมคีวามผนัผวนมากยิง่ขึน้จากนโยบาย
อัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงินอย่างมหาศาล เป็นเหตุให้ 
กบข. ต้องทบทวนแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว (Strategic 
Asset Allocation) ใหม่ ให้สอดรับกับภาวะการเปลี่ยนแปลง
ข้างต้นเป็นไปในเชงิรกุมากขึน้ และกลยทุธ์ใหม่นีเ้น้นการลงทนุใน

สัดส่วนการลงทุนระยะยาว (SAA) และเป้าหมายปี 2556

ตลาดเกดิใหม่มากขึน้โดยเฉพาะในภมูภิาคเอเชยี ลดการกระจกุตวั 
ของตราสารหนี้ในประเทศ และเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ลงทุน 
ทางเลือกในต่างประเทศ เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงและ 
สร้างผลตอบแทนกองทุนให้ดีขึ้นในระยะยาวโดยค�านึงถึงความ
เพียงพอของเงินออมของสมาชิกหลังเกษียณ โดยตารางต่อไป
นี้แสดงรายละเอียดการจัดสัดส่วนเงินลงทุนตามแผนจัดสรร 
การลงทนุระยะยาว เปรยีบเทยีบการลงทนุจรงิกบัสดัส่วนเป้าหมาย
รายปี โดยแบ่งประเภทหลกัทรพัย์ออกเป็น 4 กลุม่ตามคณุลกัษณะ 
คอื กลุม่รบัมอืการถดถอย (Safety Asset) กลุม่กระจายความเสีย่ง 
(Diversifiers) กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ (Inflation Sensitive) และ 
กลุ่มรองรับการขยายตัว (Growth Asset) 

กลุ่มรับมือการถดถอย

ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 39.0 31.0 25.8

ตราสารหนี้ระยะสั้นไทย 5.0 16.6 23.2

ตราสารหนี้ภาครัฐโลก 0.0 0.0 0.7

กลุ่มกระจายความเสี่ยง

ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย 6.0 11.0 10.4

ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก 7.0 5.0 3.2

ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ 5.0 2.0 1.7

Absolute Return Funds 2.0 0.0 n/a

กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ

อสังหาริมทรัพย์ไทย 5.0 5.0 4.0

สินค้าโภคภัณฑ์  1.5 2.0 0.8

อสังหาริมทรัพย์โลก  3.5 1.5 1.2

โครงสร้างพื้นฐาน 2.0 1.0 0.6

ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ  0.0 0.0 0.8

SAA สัดส่วนเป้าหมาย
ปี	2556

สัดส่วนการลงทุนจริง
สิ้นปี	2556

ประเภทสินทรัพย์

หน่วย : ร้อยละ
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ในปี 2556 นี้ กบข. ได้ด�าเนินการลงทุนในส่วนต่างๆ ให้
เป็นไปตามแผนสอดรับกับนโยบายดังกล่าว โดยด�าเนินการปรับ
สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งสามารถปรับ
เข้าสูเ่ป้าหมายทีก่�าหนดได้ภายในช่วง 6 เดอืนแรกของปี นอกจากนี้ 
ยังได้ปรับเปลี่ยนนโยบายลงทุนของผู้จัดการกองทุนภายนอกใน
ต่างประเทศที่ กบข. ว่าจ้าง โดยมอบหมายให้ผู้จัดการกองทุน
ตราสารหนี้โลกบริหารเงินลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตลาดพัฒนาแล้ว ส่วนผู้จัดการกองทุนตราสารทุนโลกได้ปรับ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้โลก

สถานะผู้จัดการกองทุนตัวจริงและรายชื่อส�ารองใหม่ให้สอดรับ
กับกลยุทธ์ในอนาคต และให้เหมาะสมกับระดับความสามารถ
ในการบริหารเงินลงทุนในตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว  
ทัง้ได้ด�าเนนิการคดัเลอืกและว่าจ้างผูจ้ดัการกองทนุชดุใหม่ส�าหรบั
บริหารเงินลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ส่วนผู้จัดการกองทุนภายนอก
ในประเทศทั้งประเภทตราสารหนี้ไทยและตราสารทุนไทยนั้น  
ยงัคงรายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุเดมิทัง้หมด และไม่มกีารเปลีย่นแปลง
นโยบายการลงทุนหลัก

Loomis Sayles 5,133.97

PIMCO 4,896.69

Wellington 4,964.97

รวม	 14,995.63

กลุ่มรองรับการเติบโต

ตราสารทุนไทย 6.0 10.2 9.7

ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว 8.0 10.0 13.9

ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่ 4.0 2.5 2.7

ไพรเวทอิควิตี้ไทย (และในภูมิภาค)  2.0 2.0 1.2

ไพรเวทอิควิตี้โลก  2.0 0.2 0.3

ตราสารทุน (Long biased/Short)  2.0 0.0 n/a

รวม	 100.0	 100.0	 100.0

SAA สัดส่วนเป้าหมาย
ปี	2556

มูลค่าเงินลงทุน
(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)	

สัดส่วนการลงทุนจริง
สิ้นปี	2556

ชื่อกองทุน

ประเภทสินทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ร้อยละ
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รายชื่อผู้จัดการกองทุนตราสารทุนโลก

Altrinsic 5,136.23

AQR 3,872.32

Baillie Gifford 3,036.86

Intech 5,353.69

Ironwood 6,009.01

Magellan 4,261.85

MFS 14,831.67

Mondrian 4,393.07

T. Rowe Price 4,653.97

Veritas 3,656.78

Wells Capital 2,586.98

รวม	 57,792.43

มูลค่าเงินลงทุน
(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)	

ชื่อกองทุน

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ	: มูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คือ 
 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 32.895 บาท โดยมีที่มาจากรอยเตอร์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนภายนอกในประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด - 4,485.52 4,485.52

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ากัด - 5,207.48 5,207.48

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จ�ากัด 10,536.53 - 10,536.53

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ�ากัด 10,561.28 2,274.90 12,836.18

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด - 2,985.23 2,985.23

รวม	 21,097.81	 14,953.14	 36,050.94

ตราสารหนี้

มูลค่าเงินลงทุน	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)	

ตราสารทุน
รวมชื่อกองทุน

หน่วย : ล้านบาท



061กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

กบข. มีแผนที่จะทยอยเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่ม
ลงทุนทางเลือกซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีและสม�า่เสมออย่างต่อเนื่อง
ในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้า ทั้งประเภทอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้าง 
พื้นฐาน และไพรเวทอิควิตี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในส่วน 
ของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย กบข. ได้ท�าการปรับปรุง 
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และโรงแรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ
แข่งขันในระยะยาว และได้ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF) 
และได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โลกโดยได้ว่าจ้าง 
The Townsend Group เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ ด้านการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน ได้เข้าลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
ต่างประเทศเพิ่มเติม 2 กองทุน ได้แก่ Palisade Diversified  
Infrastructure Fund (PDIF) และ Equitix Fund III (EF III)  
ส่วนสินทรัพย์ไพรเวทอิควิตี้ ได้ลงทุนในกองทุนระดับภูมิภาค 1 
กองทุน ได้แก่ Lombard Asia IV และจ้าง Morgan Stanley 
AIP เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ไพรเวทอิควิตี้โลก

นอกจากนี้ กบข. ได้ท�าการศึกษาการลงทุนในสินทรัพย์
ประเภทใหม่ในกลุ่มที่มีคุณสมบัติช่วยกระจายความเสี่ยงของ 
กองทุน ได้แก่ Absolute Return Funds ที่ผู้จัดการกองทุน 
มุ่งเน้นการบริหารเชิงรุกเพื่อพยายามสร้างผลตอบแทนระยะยาว 

ที่เป็นบวกในทุกช่วงวงจรเศรษฐกิจ ขณะนี้ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการให้ลงทุนได้แล้วเมื่อปลายปี 2556 โดยสัดส่วนการ
ลงทนุเริม่แรกอยูท่ีร้่อยละ 2 ของกองทนุสอดคล้องตามแผนจดัสรร
การลงทุนระยะยาว ทั้งนี้กองทุน Absolute Return Funds  
จะช่วยเสริมการบริหารกลยุทธ์การลงทุนในเชิงรุกที่ กบข.  
ด�าเนินการเองภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอีกทางหนึ่ง

จะเห็นว ่า กบข. ได ้ด�าเนินการลงทุนในสินทรัพย ์ 
ประเภทใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้กองทุนมี 
การกระจายความเสี่ยงที่ดีและได ้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น  
แต่การลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้มีความซับซ้อนและต้องการ 
ความเชีย่วชาญมากขึน้ กบข. จงึได้จ้างทีป่รกึษา Towers Watson 
เข้ามาทบทวนโครงสร้างการบริหารและกระบวนการตัดสินใจ 
ลงทุนในฝ่ายงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มากขึน้ โดยในปี 2556 นี ้ได้ท�าการทบทวน 3 กระบวนการ ได้แก่ 
กระบวนการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด 
(Tactical Asset Allocation) กระบวนการลงทุนในตราสาร
หนี้ไทยและตราสารทุนไทยเพิ่มเติมจากกระบวนการบริหาร 
ผู้จัดการกองทุนภายนอกในปีก่อนหน้า และมีแผนที่จะทบทวน
กระบวนการลงทุนในการลงทุนทางเลือกเพิ่มเติมในปี 2557  
เพื่อให้รุดหน้าทัดเทียมกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญในต่างประเทศ 
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การด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

กบข. ได ้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ป ี 2554 - 2556  
โดยก�าหนดวสิยัทศัน์ว่า “กบข. เป็นสถาบนับรหิารจดัการเงนิออม 
ชั้นน�าของประเทศ ที่โปร่งใส เชื่อถือได้ ใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดี 
ของสมาชกิ ภมูใิจให้บรกิารด้วยบคุลากรทีม่คีวามรอบรู ้เชีย่วชาญ 
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว” ซึ่งครอบคลุม 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 4 ด้าน และมีการก�าหนดภารกิจหลัก 
ในปี 2556 ไว้คือ มุ่งเน้นกระจายความเสี่ยงการลงทุนและสร้าง
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ 

ในรอบปีทีผ่่านมา กบข. ประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิ
งานตามแต่ละเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ด้านสมาชิก

1.1 การให้ความรู้ด้านวางแผนการเงิน (Financial 

Literacy)

กบข. มุ ่งมั่นสร้างความรู ้ความเข้าใจด้านการ
วางแผนทางการเงินให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถบริหาร
จัดการเงินของตนเองให้เพียงพอใช้หลังเกษียณ ในปี 2556  
กบข. ยงัคงด�าเนนิโครงการให้ความรูด้้านการวางแผนทางการเงนิ
ต่อเนื่องจากปี 2555 แต่ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้สั้น กระชับ  
ง่าย และสอดรับกับบริการส�าคัญของ กบข. ได้แก่ ออมเพิ่ม  
ออมต่อ และเลือกแผนลงทุน 

สาระส�าคญัของการสือ่สาร คอืการเน้นย�า้ให้เหน็ว่า  
การสร้างความมั่งคั่งหลังเกษียณนั้น เกิดจากตัวแปรส�าคัญ  
3 ตัวแปร คือ 1. การออมให้มากพอ ผ่านบริการออมเพิ่ม หรือ 
ผ่านรูปแบบการออมอื่นใดก็ได้ที่สมาชิกมีความพึงพอใจใน 
ผลตอบแทน 2. การออมให้เร็วพอ ซึ่งหมายถึงการทยอยออม 
ทีละน้อยเมื่ออายุยังไม่มากและออมต่อเนื่อง จะได้ผลประโยชน์
ในตอนเกษยีณดกีว่า การเร่งออมปรมิาณมากเมือ่อายใุกล้เกษยีณ  
เพราะการออมแต่น้อย แต่เริม่เรว็จะได้ประโยชน์จากพลงัดอกเบีย้
ทบต้นที่ กบข. บริหารให้ และ 3. การเลือกแผนลงทุนที่เหมาะสม 
กบัอาย ุและระยะเวลาทีจ่ะต้องใช้เงนิ ซึง่ในส่วนนีไ้ด้มกีารกระตุน้ 
ให้สมาชิกพิจารณาเลือกเปลี่ยนแผนการลงทุนของเงินออม 
ใน กบข. จากแผนหลักเป็นแผนสมดุลตามอายุ เนื่องจาก 
แผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่มีการปรับลดความเสี่ยงตามอายุ
สมาชิกที่เพิ่มขึ้น และ กบข. ศึกษาแล้วว่าเป็นแผนทางเลือก
การลงทุนที่เหมาะสม มีโอกาสสร้างผลตอบแทนในวันเกษียณ
ให้สมาชิกได้ดี ขณะเดียวกันก็มีโอกาสคุ ้มครองผลตอบแทน 
การลงทุนที่สะสมเมื่ออายุน้อยให้ได้ เนื่องจากแผนดังกล่าวจะมี

การปรับลดสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงเมื่อสมาชิกใกล้เกษียณให้เหลือ
ในสัดส่วนที่น้อยมาก

ในปี 2556 กบข. ได้เดินสายให้ความรู้สมาชิกใน
เรือ่งต่างๆ เกีย่วกบั กบข. ผนวกกบัการให้ความรูด้้านการวางแผน
ทางการเงินกับสมาชิกทั่วประเทศจ�านวน 60,713 คน แบ่งเป็น 
กรุงเทพฯ 24,029 คน (ร้อยละ 40) และภูมิภาค 36,684 คน  
(ร้อยละ 60) สมาชิกที่ไม่สะดวกเข้ารับฟังการบรรยายสามารถ 
ศกึษาข้อมลูต่างๆ ได้จากเวบ็ไซต์ กบข. ซึง่มรีปูแบบทีห่ลากหลาย
ทั้งที่เป็นบทบรรยาย วีดีโอ และเกม

1.2 แผนสมดุลตามอายุ (Life Path Choice)

ปัจจุบันสมาชิกมีเงินสะสมใน กบข. 2 ส่วน แยก
เป็นเงินส่วนที่สมาชิกสะสมเอง นั่นคือ เงินสะสมตามกฎหมาย 
ร้อยละ 3 ขณะที่สมาชิกบางคนอาจมีการออมเพิ่มหรือสะสมเพิ่ม
ในอัตราร้อยละ 1 - 12 อีกส่วนหนึ่งคือเงินที่รัฐสะสมให้ในบัญชี
สมาชิก แยกเป็นเงินสมทบร้อยละ 3 เงินชดเชยร้อยละ 2 และ
เงินประเดิมส�าหรับสมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิก กบข. เมื่อปี 2540

เงินทุกส่วนของสมาชิกที่สะสมอยู่ใน กบข. จะถูก
น�าไปลงทุนในแผนการลงทุนซึ่งมีหลักเกณฑ์การลงทุนตามกฎ
กระทรวง ก�าหนดให้ต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่
ต�่ากว่าร้อยละ 60 ซึ่งแม้จะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงเหมาะสม 
แต่อาจจะเสี่ยงน้อยเกินไปส�าหรับผู้ที่อายุน้อย และเสี่ยงมากเกิน
ไปส�าหรับผู้ที่ใกล้เกษียณ

ด้วยตระหนักในความจริงข ้อนี้  ประกอบกับ 
ความจรงิทีว่่า การลงทนุของ กบข. เพือ่สมาชกินัน้ เป็นการลงทนุ 
ระยะยาวเป้าหมายเพื่อเงินก้อนในวัยเกษียณ นั่นก็หมายความว่า 
ควรเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ  
ไม่ควรมีความเสี่ยงเท่ากันตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิก กบข. จนเกษียณ 
และประกอบกับโอกาสทางกฎหมาย ที่พระราชบัญญัติ กบข.  
มาตรา 70 ระบุว่า กบข. สามารถจัดให้มีแผนการลงทุนใน 
ส่วนของเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกล่าวได้  
กบข. จึงได้ริเริ่มโครงการแผนทางเลือกการลงทุน (Member  
Investment Choice: MIC) มาตั้งแต่ปี 2553 โดยได้มีแผน 
ทางเลือกการลงทุนเพิ่มอีก 3 แผน ให้สมาชิกได้เลือกเปลี่ยน 
ตามระดบัความเสีย่งทีส่มาชกิพจิารณาว่าเหมาะสม แผนดงักล่าว
คือ แผนผสมหุ้นทวี แผนตราสารหนี้ และแผนตลาดเงิน 

นับแต่ปี 2553 หลังจากเปิดตัวแผนทางเลือก 
การลงทุนดังกล่าวพบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ยังนิยมลงทุนใน 
แผนหลัก เหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่ทราบว่ามีแผนการลงทุน
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ให้เลือกเปลี่ยนได้ ผู้ที่ทราบก็ไม่แน่ใจว่าควรจะเลือกเปลี่ยนเป็น
แผนอะไร เมื่อไร

ในปี 2556 กบข. จึงได้เสนอแผนสมดุลตามอายุ
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้สมาชิกพิจารณา ด้วยศึกษาแล้วว่า 
แผนทางเลือกการลงทุนนี้เหมาะสมกับสมาชิก กบข. เนื่องจาก 
เป็นแผนทางเลือกการลงทุนที่ก�าหนดและปรับเปลี่ยนสัดส่วน 
การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามอายุของสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ 
ภายใต้หลักการ “อายุน้อยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงน้อย” สมาชิก 
ไม่จ�าเป็นต้องศกึษาและคอยปรบัเปลีย่นแผนให้เหมาะสมกบัอายุ 
เพราะทุกอย่างจะด�าเนินไปอัตโนมัติ 

ปี 2556 จึงเป็นปีที่ กบข. เดินสายรณรงค์ให้ 
ความรู ้ความเข้าใจสมาชิกถึงความจ�าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยน
แผนการลงทุน ณ สิ้นปี 2556 มีสมาชิกเปลี่ยนแผนการลงทุน 
ทั้งสิ้น 4,383 ราย โดยมีผู ้เปลี่ยนเป็นแผนสมดุลตามอายุ 
ทั้งสิ้น 3,671 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 83.75 ของผู้ที่เปลี่ยน
แผนการลงทุนทั้งหมด

1.3 บริการออมเพิ่ม

กบข. ตระหนักถึงความส�าคัญของการออม 
เพื่อสร้างความเพียงพอหลังเกษียณอายุ จึงได้ริเริ่มโครงการ 
ออมเพิ่มมาตั้งแต่ป ี 2551 โดยสมาชิกสามารถเลือกออม 
เพิ่มได้สูงสุดร้อยละ 12 ของเงินเดือน ส�าหรับปี 2556 กบข.  
ยังคงมุ ่งมั่นสื่อสารให้สมาชิกเข้าใจและเห็นความส�าคัญของ 
การออมเพิ่มและพลังดอกเบี้ยทบต้นที่ช่วยทบทวีผลตอบแทน
ให้สูงขึ้น 

นอกจากนี้ กบข. ยังจัดท�าแผนส่งเสริมให้สมาชิก 
ออมเพิ่ม โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริการ กระตุ้นการ 
ออมเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มีสมาชิกสมัครออมเพิ่มเฉพาะ 
ในปี 2556 จ�านวน 8,402 ราย และยอดสะสมตั้งแต่เปิด 
โครงการถึงเดือนธันวาคม 2556 มีจ�านวนทั้งสิ้น 21,385 ราย  
เพิม่ขึน้จากปี 2555 ทีม่จี�านวนสมาชกิออมเพิม่สะสม 14,820 ราย 

1.4 บริการออมต่อ

สมาชิกเกษียณอายุราชการ ที่ยังไม่มีความจ�าเป็น 
ต้องใช้เงิน หรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะน�าเงินไปลงทุนอย่างไร 
จึงจะได้ผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อสามารถใช้บริการออมต่อกับ 
กบข. ได้ โดย กบข. ให้บริการทางเลือกในการออมต่อส�าหรับ
สมาชิก ดังนี้ 

 • ออมต่อทั้งจ�านวน 
 • ออมต่อ แต่ขอทยอยรบัเป็นงวด 1 เดอืน 3 เดอืน 
6 เดือน หรือ 1 ปี
 • ออมต่อ แต่ขอทยอยรับบางส่วนไปก่อน ที่เหลือ
ฝากให้ กบข. บริหารต่อ
 • ออมต่อ แต่ขอทยอยรับบางส่วนไปก่อน ที่เหลือ
ขอทยอยรับเป็นรายงวด 

ในปี 2556 กบข. ท�าการสื่อสารเชิงรุกเพื่อกระตุ้น 
ให้สมาชิกใกล้เกษียณ ตระหนักถึงความส�าคัญในการบริหาร 
เงินออมหลังเกษียณ นอกจากนี้ ยังจัดโครงการ “ออมต่อ  
รอรับสิทธิ” ให้สิทธิสมาชิกที่ออมต่อกับ กบข. เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
รถไฟ ชมคอนเสิร์ตสุนทราภรณ์ เป็นต้น ท�าให้มีสมาชิกเกษียณ 
ในปี 2556 ตัดสินใจออมต่อจ�านวน 675 ราย ส่งผลให้ 
จ�านวนสมาชิกออมต่อสะสม ณ สิ้นปี 2556 มีจ�านวนทั้งสิ้น  
1,906 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากปี 2555 ที่มีสมาชิกออมต่อ
สะสมจ�านวน 1,423 ราย

1.5 สวัสดิการตามช่วงอายุ 

นอกเหนือจากการจัดสวัสดิการหลักที่ให้บริการ
แก่สมาชิก ภายใต้นโยบาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และ 
สร้างความสุข” แล้ว ในปี 2556 กบข. ได้มีการจัดสวัสดิการ 
ใหม่ๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นการสร้างความผูกพันกับสมาชิกใน 
แต่ละช่วงอายุให้แน่นแฟ้นขึ้น ดังนี้

สวัสดิการใหม่
	 •	 โครงการ	อบรมอาชีพ	“ฝีมือดี	มีออร์เดอร์”

กบข. ได้จัดหาหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพงานฝีมือ 
ที่มีตลาดรองรับในการซื้อสินค้า เพื่อสมาชิกสามารถน�าความรู้ 
ที่เรียนไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หลังเกษียณได้ กบข. 
ได้ร ่วมมือกับส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกลุ่มงานฝีมือมนัส
หัตถศิลป์ ในการก�าหนดหลักสูตรที่ตลาดมีความต้องการ  
ได้แก่ ศิลปะการท�าดอกยิปโซและดอกหญ้าจากกระดาษสา  
การท�ากล่องกระดาษสาส�าหรับเทศกาลต่างๆ การท�าโมบาย
จากหวาย การร้อยคริสตัล การปั้นไข่ไก่จากดินไทย ซึ่งจัดอบรม
ในกรุงเทพฯ และตามจังหวัดใหญ่ในแต่ละภูมิภาค ครอบคลุม 
ทั่วประเทศ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,016 ราย
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	 •	 “กบข.	Easy	Biz”	Workshop	การเริ่มต้น
ธุรกิจ	(Business	Start	Up)	

หลักสูตรการอบรมนี้จะช่วยให้ผู้เรียนน�าความรู้ 
และแนวคิดที่ได ้รับไปเริ่มต้นประกอบธุรกิจที่ตนเองสนใจ 
ได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง สมาชิกจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ 
การเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาส
และอุปสรรค อีกทั้ง ยังทราบพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน  
เรียนรู ้การท�างบการเงินต่างๆ รวมถึงไอเดียในการท�าธุรกิจ

ในปี 2556 กบข. ได้ร่วมมอืกบักระทรวงพาณชิย์
จัดหลักสูตรเริ่มต้นธุรกิจขึ้นมา มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
36 ราย
	 •	 “Workshop	ความรู้เรื่องการลงทุน”	

ส�าหรับสมาชิกที่สนใจเรื่องการวางแผนการ
เงินและการลงทุน กบข. ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการลงทุน  
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ทางด้านการวางแผนการเงิน
และการลงทุนให้กับสมาชิก หลักสูตรนี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึง  
ความส�าคัญของการวางแผนทางการเงิน เข้าใจธรรมชาติการ
ลงทุน ในรูปแบบต่างๆ ทราบถึงประโยชน์และข้อจ�ากัดในการ
ลงทุน อีกทั้งยังแนะน�าทางเลือกและเทคนิคในการลงทุน ส�าหรับ 
ในปี 2556 กบข. ได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  
(บลจ.) 5 แห่ง จัดการบรรยายให้ความรู ้เรื่องการวางแผน 
การเงินและการลงทุนให้กับสมาชิก ได้แก่ 1.บริษัทหลักทรัพย์ 
จัดการกองทุนทิสโก้ จ�ากัด 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กสิกรไทย จ�ากัด 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ  
จ�ากัด 4. บริษัทหลักทรัพย ์จัดการกองทุนกรุงศรี จ�ากัด   
5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็ม เอฟ ซี จ�ากัด มีสมาชิก 
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 288 ราย

สวัสดิการลดรายจ่าย
ปี 2556 สมาชิกยังคงสนใจเลือกใช้สวัสดิการ 

ลดรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ ประกันภัย และ
ประกันชีวิตจากบริษัทพันธมิตรสวัสดิการ ที่ กบข. ประสาน 
เพื่อจัดสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก มีจ�านวนผู้ใช้สวัสดิการต่างๆ  
ได้แก่ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 48,346 ราย ประกันชีวิต 101,976 
ราย ประกันภัย 20,094 ราย สินเชื่อบ้าน 966 ราย 

สวัสดิการเพิ่มรายได้
กิจกรรมตลาดนัด กบข. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาส 

ให้สมาชิกและครอบครัวสมาชิกสามารถใช้บริเวณสวนหย่อม 

หน้าส�านักงาน กบข. จัดตลาดนัด น�าสินค้ามาจ�าหน่ายพนักงาน
ในอาคารส�านักงานใกล้เคียง ก�าหนดการจัดตลาดนัดดังกล่าว 
คือทุกวันศุกร์สิ้นเดือน ณ ปี 2556 สามารถสร้างรายได้ให้ 
สมาชิกและครอบครัวเป็นจ�านวนเงินรวม 5,719,277 บาท

สวัสดิการสร้างความสุข
ส�าหรบัสมาชกิ กบข. ทีน่ยิมท่องเทีย่วในกลุม่เพือ่น

สมาชกิและเครอืญาต ิในปี 2556 กบข. ได้ประสานขอความร่วมมอื 
ไปยังสมาคมท่องเที่ยวต่างๆ ให้เสนอโครงการท่องเที่ยวทั้งใน 
และต่างประเทศในราคาพิเศษให้กับสมาชิกอยู ่เป็นประจ�า

ในปี 2556 กบข. ได้จัดโครงการทัวร์รถไฟ สุขใจ
ไปกับ กบข. โดยได้น�าสมาชิกที่สนใจไปท่องเที่ยวใน 3 พื้นที่ 
คือ กาญจนบุรี หัวหิน และเชียงใหม่ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
ทั้งสิ้น 177 ราย 

ส�าหรบัการท่องเทีย่วในต่างประเทศนัน้ กบข. ได้จดั  
6 ครั้ง เป็นการไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น 3 ครั้ง ประเทศ 
เกาหลี 3 ครั้ง มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 151 ราย

1.6  สร้างเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ 

สมาชิก กบข. มีอยู่จ�านวนมาก และกระจายอยู่ 
ทั่วประเทศ การสื่อสารจึงเป็นไปได้อย่างจ�ากัด เพื่อเป็นการ 
เพิ่มช่องทางสื่อสาร กบข. จึงได้คิดโครงการพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
ขึ้นมาเพื่อช่วยสื่อสารระหว่าง กบข. และสมาชิก

พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ กบข. ได้ริเริ่มสร้างเครือข่าย
ขึน้ในปี 2556 มอียูด้่วยกนั 3 กลุม่คอื พนัธมติรวทิยากร พนัธมติร
ตัวแทน และพันธมิตรสื่อส่วนราชการ โดยพันธมิตรวิทยากร 
ท�าหน้าที่เสมือนเป็นวิทยากร กบข. สามารถให้ความรู ้และ 
จัดอบรมสมาชิกในหน่วยงานได้ ขณะที่พันธมิตรตัวแทนก็คือ 
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่ช่วยด�าเนินการน�าส่งเงินสมาชิกมายัง 
กบข. และช่วยเป็นสื่อกลางตอบข้อซักถามเบื้องต้นให้กับสมาชิก 
ส�าหรบัพนัธมติรสือ่ส่วนราชการคอืเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานราชการ
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการสื่อสารภายในหน่วยงานต่างๆ  
เจ้าหน้าที่เหล่านี้คือผู้ช่วยน�าข้อมูลต่างๆ ของ กบข. ไปเผยแพร่ 
ยังสื่อต่างๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ปี 2556 เป็นปีที่ กบข. ได้ริเริ่มโครงการพันธมิตร 
ทั้ง 3 โครงการขึ้นมาเป็นปีแรก การด�าเนินการจึงประกอบ 
ไปด้วยการสร้างพันธมิตรในแต่ละกลุ่มขึ้นมา ผลงานปี 2556  
คือ สามารถสร้างพันธมิตรตัวแทนได้ 2,676 ราย พันธมิตร 
วิทยากร 1,588 ราย และพันธมิตรสื่อส่วนราชการ 228 แห่ง 



065กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ส�าหรบัช่องทางสือ่สารระหว่าง กบข. และพนัธมติร
ต่างๆ เหล่านั้น กบข. ได้พัฒนาช่องทางสื่อสารผ่านเว็บท่า  
(Web Portal) ส�าหรับพันธมิตรเฉพาะกลุ่ม 

2. ด้านลงทุน

2.1 การพฒันากระบวนการท�างานให้สอดคล้องกบั

การลงทุนที่ซับซ้อนขึ้น

เนื่องจากสินทรัพย์ที่  กบข. ลงทุนมีความซับ
ซ้อนมากขึ้นทุกขณะ ดังนั้นควบคู่ไปกับการด�าเนินการลงทุน
ในสินทรัพย์ประเภทใหม่ๆ กบข. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา Towers 
Watson ท�าการทบทวนโครงสร้างการบริหารและกระบวนการ
ตัดสินใจลงทุนด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2556 ได้มุ ่งเน้นให้ที่ปรึกษาทบทวน
กระบวนการหลกัด้านลงทนุ 3 กระบวนการ ได้แก่ 1. กระบวนการ
ลงทุนระยะสั้นเชิงกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด  
(Tactical Asset Allocation) 2. กระบวนการลงทุนตราสาร
หนี้ไทย และ 3. กระบวนการลงทุนตราสารทุนไทย เป็น 
การด�าเนินการเพิ่มเติมจากงานทบทวนกระบวนการบริหาร 
ผู้จัดการกองทุนภายนอกในปีก่อนหน้า และ กบข. ยังมีแผนที่จะ
ทบทวนกระบวนการลงทุนสินทรัพย์ลงทุนทางเลือกในปี 2557 
อีกด้วย โดยมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนากระบวนการลงทุนของ 
กบข. ให้รุดหน้าทัดเทียมกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญในต่างประเทศ

2.2 การเริ่มลงทุนในสินทรัพย์ไพรเวทอิควิตี้โลก  

(Global Private Equity) 

กบข. ได้ศึกษาแนวทางการลงทุนในสินทรัพย์ 
ไพรเวทอิควิตี้โลก และเห็นว่าการลงทุนระยะเริ่มต้นควรเริ่มจาก
มอบหมายเงนิกองทนุให้ผูจ้ดัการสนิทรพัย์ทีม่คีวามเชีย่วชาญเป็น
ผู้บริหารจัดการเงินลงทุนให้ ซึ่งสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกับที่
กองทนุบ�านาญอืน่ๆ เลอืกใช้ในระยะแรกๆ ทีย่งัไม่มปีระสบการณ์
และความพร้อมที่จะบริหารเอง จากนั้นจึงได้ด�าเนินกระบวนการ
คัดเลือก และเสนอผลการคัดเลือกต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
จัดการลงทุน ซึ่งในที่สุดได้รับอนุมัติผู ้จัดการสินทรัพย์รายชื่อ
จริงจ�านวน 1 ราย ได้แก่ Morgan Stanley’s AIP พร้อมทั้ง 
รายชื่อส�ารอง 1 ราย ได้แก่ LGT Capital Partners ทั้งนี้  
ผู้จัดการสินทรัพย์ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านช่องทางการลงทุน
แล้วเสร็จ และสามารถเริ่มท�าการลงทุนในเดือนตุลาคม 2556

2.3 การปรบัสดัส่วนการลงทนุเข้าสูแ่ผนจดัสรรการ

ลงทุนใหม่

กบข. ได้ทยอยจัดการลงทุนส่วนต่างๆ ให้สอดรับ
กับหลักการใหม่ของแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว (Strategic 
Asset Allocation) ที่วางให้สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจโลก 
ที่ เ ป ลี่ ย นแปลง ไปมากหลั ง เ กิ ด วิ ก ฤติ ก า ร เ งิ น สหรั ฐ ฯ  
ในปี 2551 โดยท�าการปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่
มีสภาพคล่องสูงเข้าสู ่เป้าหมายสัดส่วนการลงทุนภายใน 6 
เดือนแรกของปี 2556 ซึ่งแผนจัดสรรการลงทุนใหม่เน้นการ 
ลงทุนในตลาดเกิดใหม่มากขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย  
ลดการกระจุกตัวของตราสารหนี้ ไทย และเพิ่มการลงทุน 
ในสินทรัพย์ลงทุนทางเลือกต่างประเทศเพื่อช ่วยกระจาย 
ความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนกองทุนที่ดีขึ้นในระยะยาว

2.4 การปรับเปลี่ยนนโยบายลงทุนของผู ้จัดการ

กองทุนภายนอก

ในส่วนของเงินกองทุนที่มอบหมายให้ผู ้จัดการ 
กองทุนภายนอกบริหาร กบข. ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายลงทุน 
ของผู้จัดการกองทุนภายนอกในต่างประเทศที่ กบข. ว่าจ้าง  
ด ้ วยการมอบหมายให ้ผู ้ จัดการกองทุนตราสารหนี้ โลก 
บริหารเงินลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก ส่วน 
ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนโลกได้ปรับสถานะผู้จัดการกองทุน
รายชื่อจริงและรายชื่อส�ารองใหม่ให้สอดรับกับกลยุทธ์ใน
อนาคต และให้เหมาะสมกับความสามารถในการบริหาร
เงินลงทุนในตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว นอกจากนี้ 
ได้ท�าการคัดเลือกและว่าจ้างผู ้จัดการกองทุนชุดใหม่ส�าหรับ
บริหารเงินลงทุนในตราสารทุนโลกทั้งตลาดพัฒนาแล้วและ 
ตลาดเกิดใหม่ ประกอบด้วยผู้จัดการกองทุนตลาดพัฒนาแล้ว 
รายชื่อจริง 2 ราย ได้แก่ Magellan และ Baillie Gifford  
รายชื่อส�ารอง 3 ราย ได้แก่ First Eagle, AQR และ Investec 
ผู้จัดการกองทุนตลาดเกิดใหม่รายชื่อจริง 2 ราย ได้แก่ AQR 
และ Wells Capital รายชื่อส�ารอง 2 ราย ได้แก่ Templeton  
และ Mondrian ส่วนผู ้จัดการกองทุนภายนอกในประเทศ 
ทั้งประเภทตราสารหนี้ไทยและตราสารทุนไทยนั้น ยังคงรายชื่อ
ผู้จัดการกองทุนเดิมทั้งหมด และมิได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การลงทุนหลัก
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2.5 การลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์กลุ่มลงทุนทางเลือก 

ต่อเนื่องจากปี 2555

ในระยะ 3 - 5 ปีข้างหน้า กบข. ยงัคงมแีผนทีจ่ะทยอย
เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มลงทุนทางเลือกซึ่งให้ผลตอบแทน 
ทีด่แีละสม�า่เสมอ ทัง้สนิทรพัย์ประเภทอสงัหารมิทรพัย์ โครงสร้าง
พืน้ฐาน และไพรเวทอคิวติีท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ ส�าหรบั
ปี 2556 นั้น ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ไทย กบข. ได้ปรับปรุง
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และโรงแรมที่กองทุนถือครองเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพด้านการแข่งขนัในระยะยาว และได้ลงทนุในกองทนุรวม
อสงัหารมิทรพัย์ ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม แฟคทอรีแ่อนด์แวร์เฮ้าส์ 
ฟันด์ (WHAPF) ส่วนอสังหาริมทรัพย์โลก กบข. ได้เพิ่มสัดส่วน
การลงทุนโดยว่าจ้าง The Townsend Group เป็นผู้จัดการ
สินทรัพย์ ด้านสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน กบข. ท�าการลงทุน
ในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศเพิ่มเติมอีก 2 กองทุน 
ได้แก่ Palisade Diversified Infrastructure Fund (PDIF)  
และ Equitix Fund III (EF III) ส่วนสินทรัพย์ไพรเวทอิควิตี้ 
ก็ได้เพิ่มการลงทุนในกองทุนระดับภูมิภาคจ�านวน 1 กองทุน  
ได้แก่ Lombard Asia IV นอกจากนี้ได้ว่าจ้าง Morgan Stanley 
AIP เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ไพรเวทอิควิตี้โลก

2.6 การศึกษาสินทรัพย์ประเภทใหม่ช่วยกระจาย 

ความเสี่ยงของกองทุน

กบข. ได ้ศึกษาสินทรัพย ์ประเภทใหม่ได ้แก ่  
Absolute Return Funds ที่มีคุณสมบัติช่วยกระจายความเสี่ยง
ของกองทุนตามแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว ผู้จัดการกองทุน
สินทรัพย์ประเภทนี้มุ ่งเน้นการบริหารเชิงรุก และมีเป้าหมาย 
ในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เป็นบวกในทุกช่วงวงจร
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ มุมมองและกลยุทธ์การลงทุนที่ได้รับ 
การถ่ายทอดจากผู้จัดการกองทุนยังเป็นประโยชน์แก่การบริหาร
กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกของ กบข. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ปลายปี 2556 กบข. ได้น�าผลการศึกษา Absolute Return 
Funds เสนอต่อคณะกรรมการ กบข. และได้รับอนุมัติให้ 
เริ่มลงทุนโดยก�าหนดสัดส่วนการลงทุนระยะเริ่มแรกร้อยละ 2 
ของเงินกองทุน 

3. ด้านองค์กร

“เป็นสถาบันบริหารจัดการเงินออมที่โปร่งใส และ 

เชื่อถือได้”

3.1 บูรณาการการท�างานเชิงธุรกิจ

ผลงานส�าคัญด้านองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ 
บูรณาการการท�างานเชิงธุรกิจในปี 2556 มีดังนี้ 

3.1.1	 งานแก้ไขกฎหมาย
กบข. ได้ด�าเนินการส่งหนังสือไปกระทรวง 

การคลังเพื่อขอแก้กฎหมายเพิ่มเติมใน 3 ส่วนคือ
(1) การเพิ่มเพดานการลงทุนในต ่าง

ประเทศและในอสังหาริมทรัพย์
(2) การขอยกเลิกข ้อจ�ากัดการลงทุน 

60/40 โดยปรับนิยามหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง
(3) การขยายโอกาสการลงทุนของเงิน

ส�ารองเพิ่มจากตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้รัฐและรัฐวิสาหกิจ
3.1.2	 งานระบบสมาชิก

ปี 2556 เป็นปีที ่กบข. ได้ด�าเนนิการพฒันา
ระบบ Member Self Service ให้สมาชิกท�ารายการเปลี่ยน
แผนการลงทุน ออมเพิ่ม ออมต่อ/ทยอยรับเงิน ได้ด้วยตนเอง 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและพัฒนาปรับปรุง GPF Web Call 
Center ส�าหรับรองรับบริการดังกล่าวให้กับศูนย์บริการข้อมูล
สมาชิก เปิดให้บริการเมื่อ 1 สิงหาคม 2556 นอกจากนี้ ยังได้ 
พัฒนาระบบงานทะเบียนสมาชิกใหม่ ทดแทนระบบ ULTIMAAS 
ในส่วน Core Function ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
และสามารถขบัเคลือ่นและตอบสนองธรุกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

3.1.3	 งานบริหาร	IT	
ผลงานส�าคัญด้าน IT ในปี 2556 คือ 

การปรับรูปแบบการบริหารทรัพยากรด้าน IT เพื่อมุ่งสู่ Private 
Cloud ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรด้าน IT
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3.2 การบริหารความคาดหวังทางสังคมต่อบทบาท

หน้าที่ กบข.

ผลงานส�าคัญด้านองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
บริหารความคาดหวังทางสังคมต่อบทบาทหน้าที่ กบข. ในปี 
2556 มีดังนี้ 

3.2.1	 ด้านการก�ากับกิจการที่ดี	
ปี 2556 เป็นปีที่ กบข. ได้ด�าเนินการจ้าง 

ทีป่รกึษาภายนอกท�าการศกึษาและประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการ 
กบข. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน 1 เรื่อง คือ แนวปฏิบัติ 
ในการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ และในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกรรมการ 1 เรื่อง คือ แนวปฏิบัติในการจัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

3.2.2	 ด้าน	ESG
ผลงานส�าคัญด้าน ESG ในปี 2556 คือ 

การน�าปัจจัย ESG มาใช้ในกระบวนการตัดสินใจลงทุนของ  
กบข. และสนับสนุนให้ผู ้จัดการกองทุนภายนอกน�าหลักการ 
ดังกล่าวมาใช้ และการเผยแพร่ความรู ้ในเรื่องดังกล่าว โดย 
การจัดสัมมนาร ่วมกับตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย 
เรื่อง Sustainability Investment: Time for Benchmarking 
ให้กับนักลงทุนสถาบันและบริษัทเกี่ยวกับการลงทุน

3.3 ส่งเสริมสังคมแห่งการออมและการบริหาร 

การเงิน 

ผลงานส�าคัญด้านองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
การส่งเสริมสังคมแห่งการออมและการบริหารเงินในปี 2556  
คือ การร ่วมกับ MSCI และผู ้จัดการกองทุนระดับโลก 
จัดสัมมนาในหัวข้อ “New Frontier of Risks in the  
Interconnected World” ให ้กับนักลงทุนสถาบันและ 
นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการเสนอ
แนวทางปฏิรูประบบบ�านาญไทย

4. ด้านบุคลากร

“มุ่งเป็นองค์กรที่มีผลการด�าเนินงานเป็นเลิศและ 

มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง”

4.1 รักษาและพัฒนาพนักงานที่มีสมรรถนะสูง 

ปี 2556 เป็นปีที่ กบข. ให้ความส�าคัญในการรักษา
และพัฒนาพนักงานที่มีสมรรถนะสูง โดยได้จัดท�าโครงการส�าคัญ 
2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง 
และพนักงานทั่วไป และโครงการ Leadership Competency 
Development 

4.2 สร้างพฤติกรรมตามค่านิยมร่วมและมีความ

ผูกพันและรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร

เพือ่สร้างและปลกูฝังค่านยิมร่วม สร้างความผกูพนั
และความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร กบข. ได้ให้ความส�าคัญกับ 
การสื่อสารภายใน ในเรื่องส�าคัญ อาทิ แผนยุทธศาสตร์องค์กร 
แนวทาง Undo นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนา Web Portal  
เพื่อการสื่อสารภายใน การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม และ 
การจัดกิจกรรม Knowledge sharing เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 
ด้านการลงทุน การบริหารจัดการกองทุนเพื่อการเกษียณอย่าง
ต่อเนื่อง



068 รายงานประจ�าปี 2556

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

เงินลงทุนและหลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญาให้ยืมหลักทรัพย์  626,529 567,411 10.42

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  6,384 6,341 0.68

ลูกหนี้จากการลงทุน  4,862 6,874 (29.27)

อื่นๆ  207 110 88.18

รวมสินทรัพย์	 	637,982	 580,736	 9.86

เจ้าหนี้จากการลงทุน  4,464 2,719 64.18

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  415 284 46.13

เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง  163 160 1.88

เงินรอจ่ายคืนสมาชิก  105 74 41.89

อื่นๆ  300 339 (11.50)

รวมหนี้สิน	 	5,447	 3,576	 52.32

รวมสินทรัพย์สุทธิ	 					632,535	 577,160	 9.59

สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	 577,160

• เงินรับสมาชิกและอื่นๆ 32,948

• เงินรับจากกระทรวงการคลังที่เรียกว่า เงินส�ารอง 20,856

• ผลประโยชน์สุทธิส�าหรับปี 2556 22,647

• เงินจ่ายคืนสมาชิกและอื่นๆ (20,420)

• เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลังจากการเลือกรับบ�าเหน็จ (656)

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	 632,535

ฐานะการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิปี 2556

งบการเงินอย่างย่อปี 2556

ปี	2556งบการเงินรวม
ปี	2555

(ปรับปรุงใหม่)
ผลต่าง
(ร้อยละ)
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หน่วย : ล้านบาท

รายได้เงินปันผล ดอกเบี้ยรับและอื่นๆ 19,818 19,014 4.23 

รายได้ค่าเช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์  1,137   1,118  1.70

รายได้รวม	 20,955	 20,132	 4.09

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน  1,162     1,035 12.27 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า     392     383    2.35

ค่าใช้จ่ายรวม	 	1,554	 		1,418	 	9.59

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	 19,401	 18,714	 	3.67

ก�าไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน     3,773   165   2,186.67

ก�าไรสุทธิจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน  11,622 8,406 38.26

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า  (12,149) 8,151 (249.05)

รวมรายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและ

	 ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	 3,246	 16,722	 (80.59)

ผลประโยชน์สุทธิ	 															22,647	 35,436	 (36.09)

ผลการด�าเนินงานรวม

ปี	2556งบการเงินรวม
ปี	2555

(ปรับปรุงใหม่)
ผลต่าง
(ร้อยละ)
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายงานทางการเงินปี 2556 โดยย่อของบริษัทย่อย

บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ากัด

บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ากัด

ปี	
2556

ปี	
2555

ปี	
2556

ปี	
2555

ปี	
2556

ปี	
2555

ปี	
2556

ปี	
2555

ปี	
2556

ปี	
2555

ปี	
2556

ปี	
2555

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

จ�านวนเงิน

จ�านวนเงิน

จ�านวนเงิน

จ�านวนเงิน

จ�านวนเงิน

จ�านวนเงิน

ผลต่าง ผลต่าง

ผลต่าง ผลต่าง

ผลต่าง ผลต่าง
ฐานะการเงิน

ฐานะการเงิน

ฐานะการเงิน

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

สินทรัพย์ 64 70 (6) (8.57)

หนี้สิน 14 23 (9) (39.13)

รวมสินทรัพย์สุทธิ	 50	 47	 3	 6.38

สินทรัพย์ 10 14 (4) (28.57)

หนี้สิน 2 6 (4) (66.67)

รวมสินทรัพย์สุทธิ	 8	 8	 -	 -

สินทรัพย์ 81 104 (23) (22.12)

หนี้สิน 8 11 (3) (27.27)

รวมสินทรัพย์สุทธิ	 73	 93	 (20)	 (21.51)

รายได้ 61 71 (10) (14.08)

ค่าใช้จ่าย 55 68 (13) (19.12)

ก�าไรสุทธิ	 6	 3	 3	 100.00

รายได้ 8 13 (5) (38.46)

ค่าใช้จ่าย 6 11 (5) (45.45)

ก�าไรสุทธิ	 2	 2	 -	 -

รายได้ 49 66 (17) (25.76)

ค่าใช้จ่าย 39 47 (8) (17.02)

ก�าไรสุทธิ	 10	 19	 (9)	 (47.37)
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1

กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 2

ปี	
2556

ปี	
2555

ปี	
2556

ปี	
2555

ปี	
2556

ปี	
2555

ปี	
2556

ปี	
2555

ร้อยละ

ร้อยละ

จ�านวนเงิน

จ�านวนเงิน

ผลต่าง ผลต่าง

ผลต่าง ผลต่าง

ฐานะการเงิน

ฐานะการเงิน

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

ร้อยละ

ร้อยละ

จ�านวนเงิน

จ�านวนเงิน

สินทรัพย์ 3,443 3,535 (92) (2.60)

หนี้สิน 158 160 (2) (1.25)

รวมสินทรัพย์สุทธิ	 3,285	 3,375	 (90)	 (2.67)

สินทรัพย์ 2,725 2,766 (41) (1.48)

หนี้สิน 54 59 (5) (8.47)

รวมสินทรัพย์สุทธิ	 2,671	 2,707	 (36)	 (1.33)

รายได้ 425 407 18 4.42

ค่าใช้จ่าย 120 116 4 3.45

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

 จากการปรับมูลค่า 109 218 (109) (50.00)

ก�าไรสุทธิ	 196	 73	 123	 168.49

รายได้ 242 280 (38) (13.57)

ค่าใช้จ่าย 146 160 (14) (8.75)

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

 จากการปรับมูลค่า 131 13 118 907.69

ก�าไร	(ขาดทนุ)	สทุธ	ิ (35)	 107	 (142)	 (132.71)
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน

กบข. ได้น�าแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส  
และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการจัดท�า
ค�าอธิบายเพิ่มเติมและวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงิน

เกิดความเข้าใจผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของ กบข.  
ได้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดค�าอธิบายและบทวิเคราะห์ส�าหรับ 
งบการเงินปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

1. ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน

1.1 ผลการด�าเนินงาน

1.1.1	 ผลตอบแทนจากการลงทุนและผลประโยชน์สุทธิ

ปี	2556 ปี	2555
ร้อยละจ�านวนเงิน

เพิ่ม	(ลด)
รายละเอียด

รายได้จากการด�าเนินงาน 24,201 36,854 (12,653) (34.33)

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 1,554 1,418 136 9.59

ผลประโยชน์สุทธิ 22,647 35,436 (12,789) (36.09)

กบข. มีรายได้จากการด�าเนินงานปี 2556 ลดลงจ�านวน 
12,653 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.33 จากปีก่อนหน้า 
เนื่องจากรายได้จากการด�าเนินการได้รวมการบันทึกรายการ
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า (Unrealized Loss) ซึ่ง 
ในปีที่ผ่านมามีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น อันเนื่องจากการปรับตัว 
ลดลงของตลาดหุ้น รวมทั้งแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 136 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 9.59 ส่งผลให้ กบข. มีผลประโยชน์สุทธิส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 22,647 ล้านบาท หรือลดลง 
ร้อยละ 36.09 เมื่อเทียบกับปี 2555

อัตราผลประโยชน์สุทธิของสมาชิก (หลังหักค่าใช้จ่าย)  
ในรอบปีที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ 4.51 เทียบกับอัตราร้อยละ 
7.82 ในปี 2555 ท�าให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนสุทธิ (หลังหัก 
ค่าใช้จ่าย) ตั้งแต่ตั้งกองทุนในส่วนของสมาชิกเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 
6.89 ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าเฉลี่ยที่ร้อยละ 3.11 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรายสินทรัพย์ ส�าหรับ
กองทุนส่วนสมาชิก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตราสารหนี้ ในปี 2556 การลงทุนในตราสารหนี้ไทย 
ของ กบข. ให้ผลตอบแทนร้อยละ 3.01 ซึ่งมาจากรายได้ดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคารและตราสารหนี้ที่ลงทุน รวมถึงก�าไรจาก 
ตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น จากการที่อัตราดอกเบี้ย

ระยะสั้นปรับลดลงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย 
ส ่วนการลงทุนในตราสารหนี้ โลก ให ้ผลตอบแทนเพียง 
ร้อยละ 0.65 เนื่องมาจากมูลค่าพันธบัตรโดยรวมปรับตัวลดลง 
จากความกังวลในเรื่องการลดนโยบายอัดฉีดสภาพคล่อง 
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (QE Tapering) 

ตราสารทุน การลงทุนในตราสารทุนไทยให้ผลตอบแทน
ติดลบร้อยละ 5.82 เนื่องจากความกังวลในเรื่องการลดนโยบาย
อัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ (QE Tapering)  
รวมทั้งแนวโน ้มเติบโตในอัตราที่ลดลงของเศรษฐกิจไทย  
และความไม่แน่นอนทางการเมืองตลอดช่วงครึ่งหลังของปี  
ซึ่งกระทบต่อโครงการลงทุนภาครัฐและการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในระยะสั้น รวมถึงความมั่นใจของนักลงทุน ท�าให้ 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลงมาก

ส�าหรับตราสารทุนโลก มีผลตอบแทนร้อยละ 31.14  
ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่ว
โลกจากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ญี่ปุ ่น และ
ยุโรป ที่ชัดเจนขึ้น ท�าให้นักลงทุนกลับไปให้ความสนใจลงทุน 
ในตลาดพัฒนาแล้ว (developed markets) มากขึ้น 

อสงัหารมิทรพัย์	อสงัหารมิทรพัย์ไทยมผีลตอบแทนตดิลบ
ร้อยละ 1.06 มีสาเหตุหลักมาจากราคาหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ที่ กบข. ลงทุนมีการปรับตัวลดลงมาก ซึ่ง
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สัดส่วนการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนแต่ละสินทรัพย์ของกองทุนส่วนสมาชิก

ปี	2556 ปี	2555 ปี	2555ปี	2556

อัตราผลตอบแทน
ก่อนหักค่าใช้จ่าย	(ร้อยละ)

สัดส่วนการลงทุน	
(ร้อยละ)ประเภทสินทรัพย์

ตราสารหนี้ไทย 60.60 61.40 3.01 3.98

ตราสารหนี้โลก 5.00 11.30 0.65 7.64

ตราสารทุนไทย 9.80 9.50 (5.82) 35.00

ตราสารทุนโลก 16.60 9.70 31.14 14.43

อสังหาริมทรัพย์ไทย 3.90 4.10 (1.06) 10.05

อสังหาริมทรัพย์โลก 1.20 0.30 4.93 3.31

นิติบุคคลเอกชนไทย 1.20 2.30 (15.19) 12.43

โครงสร้างพื้นฐาน 0.60 0.04 6.34 2.06

สินค้าโภคภัณฑ์ 0.80 1.40 (5.95) 1.29

นิติบุคคลเอกชนโลก  0.30 - - -

รวม	 100.00	 100.00	 4.72	 8.04

เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการลดลงของราคาหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์โดยรวม ส�าหรับ
รายได้จากค่าเช่าอาคารส�านักงาน เพิ่มขึ้นจากการที่อัตรา 
เข้าพักเฉลี่ยและค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้จากโครงการ
เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์และโรงแรมมีการชะลอตัวลง เนื่องจาก 
มีการปิดปรับปรุงโครงการบางส่วน ส่วนอสังหาริมทรัพย์โลก 
ให้ผลตอบแทนร้อยละ 4.93 โดยเป็นผลตอบแทนหลักมาจาก 
การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย ์ ในสหรัฐฯ ที่ ราคา
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการฟื ้นตัวของสภาพเศรษฐกิจ  
รวมทั้งยังได้ผลตอบแทนเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

นิติบุคคลเอกชน ไพรเวทอิควิตี้ไทย มีอัตราผลตอบแทน
ติดลบ 15.19 ซึ่งเกิดจากการปรับตัวลดลงของราคาหุ ้น  
บมจ. ไออาร์พีซีเป็นหลัก เนื่องจากแนวโน้มสภาวะอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมแีละการกลัน่ยงัไม่เข้าสูว่ฏัจกัรขาขึน้และผลประกอบการ
ของบริษัทยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากการด�าเนินโครงการลงทุนต่างๆ 
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน โดยเงินลงทุนดังกล่าว 
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของเงินลงทุนในไพรเวท 
อิควิตี้ไทย ส�าหรับการลงทุนไพรเวทอิควิตี้โลก ซึ่ง กบข. ได้เริ่ม 

การลงทุนเป ็นครั้งแรกในไตรมาสที่  4/2556 นั้นมีอัตรา 
ผลตอบแทนร้อยละ 4.31 เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของ 
อัตราแลกเปลี่ยน

โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานให้ผลตอบแทน
ร้อยละ 6.34 โดยเป็นผลหลักมาจากรายได้รับเงินปันผลของ 
กองทุน Palisade Diversified Infrastructure Fund ซึ่งลงทุน
ในโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลงังานและการขนส่ง รวมถงึโครงสร้าง
พื้นฐานอื่นที่จ�าเป็นต่อระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นของประเทศ
ออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศต้นแบบด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดย 
กบข. เริ่มลงทุนในกองทุนดังกล่าวในปี 2556

สินค ้าโภคภัณฑ ์ 	 การลงทุนในสินค ้าโภคภัณฑ ์มี 
ผลตอบแทนติดลบร้อยละ 5.95 เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ  
เริ่มด�าเนินนโยบายลดการอัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารกลาง 
สหรัฐฯ (QE Tapering) นโยบายดังกล่าวมีผลท�าให้สินทรัพย์
เสี่ ย งมี ผลตอบแทนลดลงและพันธบัตรรั ฐบาลสหรั ฐฯ  
มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น นักลงทุนจึงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก 
เพื่อไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งผลให้ตราสารทุนในตลาด 
เกิดใหม่ ทองค�า และสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลงอย่างมาก
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

1.1.2	 รายได้จากการด�าเนินงาน

•	 รายได้จากการลงทุน

ปี	2556

ปี	2556

ปี	2555

ปี	2555

ร้อยละ

ร้อยละ

จ�านวนเงิน

จ�านวนเงิน

เพิ่ม	(ลด)

เพิ่ม	(ลด)

รายการ

รายการ

รายได้จากการลงทุน 20,889 20,056 833 4.15

รายได้จากการให้บริการ 47 63 (16) (25.40)

รายได้อื่น 19 13 6 46.15

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 3,773 165 3,608 2,186.67

ก�าไร (ขาดทุน) จากการลงทุน (527) 16,557  (17,084) (103.18)

รายได้จากการด�าเนินงาน	 24,201	 36,854	 (12,653)	 (34.33)

เงินปันผลรับ 3,120 2,551 569 22.30

ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ 16,596 16,344 252 1.54

ค่าธรรมเนียมรับจากการให้ยืมหลักทรัพย์ 36 43 (7) (16.28)

รายได้ค่าเช่าและบริการจากการบริหารอาคาร 1,137 1,118 19 1.70

รายได้จากการลงทุน	 20,889	 20,056	 833	 4.15

รายได้จากการด�าเนินงานที่ลดลงในปี 2556 จ�านวน 
12,653 ล้านบาท เนื่องจากการบันทึกรายการขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า (Unrealized Loss) ทั้งจากการลงทุน 

ในตราสารหนี้และตราสารทุน ในขณะที่รายได้จากการลงทุน 
เพิ่มขึ้น 833 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.15 ส�าหรับ 
รายละเอียดของรายได้จากการด�าเนินงาน มีดังนี้



075กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

หน่วย : ล้านบาท
•	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการลงทุน

ปี	2556 ปี	2555
ร้อยละจ�านวนเงิน

เพิ่ม	(ลด)
รายการ

ก�าไรที่เกิดขึ้นจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน	 11,622	 8,406	 3,216	 38.26

ตราสารหนี้ 548 1,346 (798) (59.29)

ตราสารทุน 11,074 7,060 4,014 56.86

ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า	 (12,149)	 8,151	 (20,300)	 (249.05)

ตราสารหนี้ (6,099) (697) (5,402) (775.04)

ตราสารทุน (6,050) 8,848 (14,898) (168.38)

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการลงทุน	 (527)	 16,557	 (17,084)	 (103.18)

รายได้จากการลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�านวน 833 ล้านบาท มีสาเหตุหลัก 
จากการเพิ่มขึ้นของรายได้เงินปันผลจ�านวน 569 ล้านบาท  
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลรับจากการลงทุนในหุ้นทั้งในและ
ต่างประเทศ ในส่วนของรายได้จากดอกเบี้ยและส่วนลดรับ  

ก�าไรสุทธิจากการลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2556 ลดลงจ�านวน 17,084 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ปี 2555 ประกอบด้วย 

1. ก�าไรที่เกิดขึ้นจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน  
(Realized Gain) จ�านวน 11,622 ล้านบาท เป็นก�าไรจาก 
การจ�าหน่ายตราสารทุนจ�านวน 11,074 ล้านบาท ส่วนหนึ่ง 
เกิดจากการขายเพื่อรับรู ้ก�าไรในหลักทรัพย์ และเกิดจาก 
การปรับพอร์ตการลงทุนบางส่วน ส�าหรับตราสารหนี้มีผลก�าไร
จากการจ�าหน่ายออกไปจ�านวน 548 ล้านบาท จากการขาย 
ท�าก�าไรและปรับโครงสร้างการลงทุนตราสารหนี้ระหว่างปี  
รวมถึงจากการปรับลดสัดส ่วนการลงทุนในตราสารหนี้ 
ต่างประเทศ เพื่อไปลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์อื่นที่มีโอกาสได้รับ 
ผลตอบแทนมากกว่า  

เพิ่มขึ้นจ�านวน 252 ล้านบาท จากดอกเบี้ยรับจากตราสารหนี้
ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนของไทยซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ตามมูลค่าเงินลงทุนที่สูงขึ้น  รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยทั้งปี
ของเงินฝากธนาคารและตราสารหนี้ที่ กบข. ลงทุนในปีที่ผ่านมา
สูงกว่าปี 2555 

2. ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า 
(Unrealized Loss) จ�านวน 12,149 ล้านบาท เกดิจากการบนัทกึ
ส่วนต่างราคาของตราสารทุนในประเทศจากการที่ราคาหุ้นปรับ 
ตัวลงมูลค่า 6,050 ล้านบาท ส�าหรับตราสารหนี้มีรายการ 
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าจ�านวน 6,099 ล้านบาท  
ส่วนใหญ่เป็นการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า 
ของตราสารหนี้ระยะยาวในประเทศ จากความกังวลเกี่ยวกับ 
การลดขนาดการเพิม่สภาพคล่องภายใต้มาตรการ QE ของสหรฐัฯ 
ส่งผลให้มีแรงขายสินทรัพย์ลงทุนรวมถึงตราสารหนี้ไทยออกมา
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2556  ท�าให้ตราสารหนี้ที่ถือครองอยู่มี
มูลค่าลดลง   
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•	 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กบข. 

มีการบันทึกผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 3,773 
ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าจาก 30.560 บาทต่อ 
ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อต้นปี 2556 เป็น 32.895 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ ณ สิ้นปี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศในสกุลเงินที่ กบข. มีการลงทุนเมื่อเทียบกับเงินบาท
อาจท�าให้เกิดรายการก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ได้ เป็นรายการปกติส�าหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
โดย กบข. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

จากการท�าสัญญาการป้องกันความเสี่ยงส�าหรับการลงทุนใน 
ต่างประเทศบางส่วน 

ทั้งนี้ กบข. มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง 
จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยท�าการปิดความเสี่ยงแบบเต็มจ�านวน 
ส�าหรบัการลงทนุในตราสารหนีโ้ลก ขณะทีม่กีารบรหิารความเสีย่ง 
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนส�าหรับตราสารทุนโลกตามสถานการณ์  
เช่น ปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มหากเงินบาทมีแนวโน้ม 
แข็งค่า และลดสัดส่วนการปิดความเสี่ยงหากค่าเงินบาทมี 
แนวโน้มอ่อนค่า ทั้งนี้ การปรับสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยง 
จะเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจาก 
คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

หน่วย : ล้านบาท
1.1.3	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ปี	2556 ปี	2555
ร้อยละจ�านวนเงิน

เพิ่ม	(ลด)
รายการ

ค่าใช้จ่ายส�านักงาน 1,162 1,035 127 12.27

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 392 383 9 2.35

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	 1,554	 1,418	 136	 9.59

ค่าใช้จ ่ายจากการด�าเนินงาน ส�าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�านวน  
136 ล ้านบาท ซึ่ งส ่วนใหญ่เป ็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ 

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�านวน  
117 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2556 มีการว่าจ้างผู้จัดการกองทุน
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 6 ราย 
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หน่วย : ล้านบาท

1.2 ฐานะการเงิน

ปี	2556 ปี	2555
ร้อยละจ�านวนเงิน

เพิ่ม	(ลด)
รายการ

สินทรัพย์รวม 637,982 580,736 57,246 9.86

หนี้สินรวม 5,447 3,576 1,871 52.32

สินทรัพย์สุทธิ	 632,535	 577,160	 55,375	 9.59

รายการเปลี่ยนแปลงที่ส� าคัญของสินทรัพย ์  
หนี้สิน และสินทรัพย์สุทธิของ กบข. และบริษัทย่อยและกองทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2555 มีดังต่อไปนี้

1.2.1	 สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวมปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

เท่ากับ 57,246 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.86 สาเหตุหลัก 
เกิดจากมูลค่าเงินลงทุนที่ปรับเพิ่มขึ้น 59,409 ล ้านบาท  
เนื่องจากมีเงินรับจากสมาชิกและกระทรวงการคลังที่ได้รับ 
ในระหว่างปี และผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงมูลค่าของ 
เงินลงทุนในตราสารทุนโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

หน่วย : ล้านบาท

ปี	2556 ปี	2555
ร้อยละจ�านวนเงิน

เพิ่ม	(ลด)
รายการ

เงินฝากประจ�าและบัตรเงินฝาก 38,717 12,991 25,726 198.03

ตราสารหนี้ไทย 408,679 392,551 16,128 4.11

ตราสารหนี้โลก 22,219 44,507 (22,288) (50.08)

ตราสารทุนไทย 51,810 49,693 2,117 4.26

ตราสารทุนโลก 71,979 38,199 33,780 88.43

อสังหาริมทรัพย์ลงทุนโดยตรง 12,317 12,359 (42) (0.34)

หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 4,221 4,703 (482) (10.25)

อสังหาริมทรัพย์โลก 5,417 1,124 4,293 381.94

โครงสร้างพื้นฐานโลก 1,405 193 1,212 627.98

สินค้าโภคภัณฑ์ 3,556 5,953 (2,397) (40.27)

นิติบุคคลเอกชนโลก 1,362 - 1,362 100.00

รวม	 621,682	 562,273	 59,409	 10.57

ตารางแสดงเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2556
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1.2.2	 หนี้สินรวม
รายการหนี้สินปี 2556 เพิ่มขึ้น 1,871  

ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้น 

1.2.3	 สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 632,535 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 55,375 ล้านบาท เนื่องจาก 

ของยอดเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จ�านวน 1,664 ล้านบาท ซึ่งเป็นก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น 
จากการปรับมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การเพิ่มขึ้นของเงินรับสมาชิก เงินส�ารองและผลประโยชน์สุทธิ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ปี	2556 ปี	2555
ร้อยละจ�านวนเงิน

เพิ่ม	(ลด)
รายการ

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 2,682 2,668 14 0.52

เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,664 - 1,664 100.00

เจ้าหนี้เงินประกันสัญญาจากการให้ยืมหลักทรัพย์ 118 51 67 131.37

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 415 284 131 46.13

เงินรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง 163 160 3 1.88

หนี้สินอื่น 405 413 (8) (1.94)

รวม	 5,447	 3,576	 1,871	 52.32

เงินรับสมาชิกและอื่นๆ 32,948

เงินรับจากกระทรวงการคลังที่เรียกว่า เงินส�ารอง 20,856

ผลประโยชน์สุทธิส�าหรับปี 2556 22,647

เงินจ่ายคืนสมาชิกและอื่นๆ (20,420)

เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลังจากการเลือกรับบ�าเหน็จ  (656)

รวม	 	55,375

ตารางแสดงหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2556
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ค�าอธิบายเพิ่มเติม

การจัดท�างบการเงินรวม

ตั้งแต่ปี 2554 กบข. ได้น�างบการเงินบริษัทย่อยและ
กองทุนที่ กบข. ลงทุนมาจัดท�างบการเงินรวม เพื่อให้เป็นไป 
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่  

ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการลงทุน 

ในต่างประเทศ

ในป ี 2553 ได ้มีการจัดท�ากฎกระทรวงฉบับใหม ่  
เปิดโอกาสให้ กบข. สามารถจ้างผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
โดยตรงได้ และในปี 2554 ส�านักงานได้ด�าเนินการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการลงทุนจากรูปแบบหน่วยลงทุนเดิมมาเป็นการจ้าง 
ผู ้จัดการลงทุนตรง โดยได ้เริ่มจัดจ ้างผู ้จัดการกองทุนใน 
เดือนกันยายน 2554 ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการลงทุนดังกล่าว 
ได้ส่งผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีใน 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

1.	 ระบบการบนัทกึบญัชสีถานะการถอืครองหลกัทรพัย์		
จากเดิมที่ส�านักงานฯ ท�าการบันทึกบัญชีในรูปแบบหน่วยลงทุน 
แต่ในการจ้างผู้จัดการตรง ส�านักงานฯ จะต้องแสดงหลักทรัพย์

62/2553 ที่ก�าหนดให้กิจการที่มีส ่วนได้เสียต่อสาธารณะ 
ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่  
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กบข. มีเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและกองทุน ดังนี้

รายตัวที่ท�าการลงทุนอย่างครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 106 เรื่องการบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินธุรกิจเฉพาะ
ด้านการลงทุน

2.	 ค่าธรรมเนยีมผูจ้ดัการกองทนุและผูร้กัษาสนิทรพัย์		
ภายใต้รูปแบบของหน่วยลงทุน จะมีการน�าหลักทรัพย์ทั้งหมด 
มารวมกันเป็นหน่วยลงทุน และค�านวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ  
(NAV: Net Asset Value) ซึง่ค่าธรรมเนยีมในการจดัจ้างผูจ้ดัการ
กองทุนและผู้รักษาสินทรัพย์จะถูกหักออกไปในการค�านวณ NAV 
ของกองทุน ส่วนการจัดจ้างผู้จัดการโดยตรง กบข. จะบันทึก 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายของส�านักงานฯ ซึ่งอาจส่งผลให้ 
ค่าใช้จ่ายส�านกังานฯ โดยรวมเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญัได้ในอนาคต

ลักษณะธุรกิจ ร้อยละ
ที่ลงทุน

มูลค่ายุติธรรม	
31	ธ.ค.	2555
(ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรม	
31	ธ.ค.	2556
(ล้านบาท)

ชื่อบริษัท

บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ากัด งานทะเบียนสมาชิก  99.99  50.21  47.00

บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด บริหารอสังหาริมทรัพย์  99.99 7.55 7.68

บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ากัด ที่ปรึกษาการลงทุน  51.00 37.03 47.25

กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 100.00 3,285.41 3,374.44

กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 2 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 100.00 2,671.12 2,706.59

GPF (Thailand) Investment Fund - ตราสารหนี้ กองทุนตราสารหนี้ 100.00 - 1.03

GPF (Thailand) Investment Fund - ตราสารทุน กองทุนตราสารทุน 100.00 - 11.99

รวม	 	 	 6,051.32	 6,195.98
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการปี 2556

คณะกรรมการ กบข. มีจ�านวน 25 คน ประกอบด้วย  
ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ กรรมการ 
โดยต�าแหน่ง 8 คน กรรมการผู้แทนสมาชิก 12 คน กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เป็น
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู ้มีความรู้ความสามารถ 
ที่ได้รับการเลือกจากประธานกรรมการ กรรมการโดยต�าแหน่ง 
และกรรมการผู ้แทนสมาชิก ให้เป็นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐอื่นไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่าทุจริตต่อหน้าที่ 

(2) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู ้ด�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ
หรือที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

1. ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ 
2. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
3. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
4. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ 
5. ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
6. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
7. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
8. เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์ 

 1. ข้าราชการพลเรือน 
 2. ข้าราชการตุลาการ 
 3. ข้าราชการอัยการ 
 4. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6. ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
 7. ข้าราชการต�ารวจ 
 8. ข้าราชการทหาร 
 9. ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 10. ข้าราชการศาลปกครอง 
 11. ข้าราชการส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 12. ข้าราชการส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
  และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

กรรมการโดยต�าแหน่ง กรรมการผู้แทนสมาชิก

เลขาธกิาร คอื ผูม้คีวามรูค้วามสามารถทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ 
จากคณะกรรมการให้ท�าหน้าที่เป็นผู ้บังคับบัญชาพนักงาน 
และลูกจ้าง และรับผิดชอบในการบริหารกิจการของกองทุน 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนด รวมถึงการเป็น 
ผู้แทนของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
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1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการ
 ปลัดกระทรวงการคลัง 
2. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการโดยต�าแหน่ง

 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
3. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ กรรมการโดยต�าแหน่ง

 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
4. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการโดยต�าแหน่ง

 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
5. นางนิตยา กมลวัทนนิศา กรรมการโดยต�าแหน่ง

 รองเลขาธกิาร (แทน) เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
6. นายสมชัย สัจจพงษ์ กรรมการโดยต�าแหน่ง

 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
7. นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการโดยต�าแหน่ง 

 อธิบดีกรมบัญชีกลาง
8. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ กรรมการโดยต�าแหน่ง

 รองผู้ว่าการ (แทน) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
9. นายวรพล โสคติยานุรักษ์ กรรมการโดยต�าแหน่ง

 เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
10. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ
 รองประธานศาลฎีกา
12. นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล ผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ
 อัยการอาวุโส
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน
 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในสถาบันอุดมศึกษา
14. นายกิติเดช จันทรศรีวงศ์ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการครู
 ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
15. นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย ผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา
 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
16. พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการต�ารวจ
 รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
17. พล.ร.ต.หญิง วิชชุดา พิชญาภรณ์ ร.น. ผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร
 รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม
18. นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ ผูแ้ทนสมาชกิข้าราชการศาลปกครอง
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557
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19. นายวิทยา อาคมพิทักษ์ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการ
 รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
   และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
20. นายปัญญา อุดชาชน ผู้แทนสมาชิกข้าราชการ
 ที่ปรึกษาส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
21. นายพรชัย จ�ารูญพานิชย์กุล ผู้แทนสมาชิกข้าราชการ
 รองผู้ว่าการส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
22. ม.ล.ผกาแก้ว บุญเลี้ยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
23. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
24. นายพิชิต อัคราทิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
25. นายสมบัติ นราวุฒิชัย กรรมการ
 เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. และเลขานุการคณะกรรมการ
26. นางสมคิด ฐีระเวช ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก�าหนด
นโยบายการบรหิารและการลงทนุ รวมถงึการพนกังาน และก�ากบั
ติดตามการด�าเนินงานของกองทุน เพื่อให้การบริหารกิจการ
ของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายก�าหนด ที่ผ่านมา
ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลด้วยความระมัดระวังรอบคอบ 
โดยค�านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นส�าคัญ 

คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก�าหนดนโยบายและออกระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ 

และค�าสั่งในการบริหารกิจการของกองทุน
(2) ก�าหนดนโยบายการลงทนุของกองทนุ ตามหลกัเกณฑ์ 

ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
(3) ก�ากับดูแลการจัดการกองทุน
(4) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของเลขาธิการ 

และการมอบอ�านาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ
(5) ก�าหนดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของส�านักงาน 

และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับกิจการของกองทุน
(6) ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ เก็บรักษา 

และจ่ายเงินของกองทุน

 (7) ออกระเบียบ ข ้อบังคับ และค�าสั่ ง เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยของ
พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนการก�าหนดเงินเดือนและเงินอื่น 
รวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการ

 (8) พิจารณามอบหมายให ้สถาบันการเงินหรือ
นิติบุคคลอื่นจัดการเงินของกองทุน

 (9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่ 
คณะกรรมการมอบหมาย

 (10) แต่งตั้งผู้แทนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือหน่วยงานอื่นใดที่กองทุน 
ถือหุ้น

 (11) ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติ กบข.

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการผู ้แทนสมาชิก และกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ  
มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี แต่จะด�ารงต�าแหน่งเกิน  
2 วาระติดต่อกันไม่ได้

เลขาธิการ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามที่ก�าหนด 
ในสัญญาจ้าง คราวละไม่เกิน 4 ปี และมีอายุไม่เกิน 60 ปี
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กรรมการใหม่

กรรมการใหม่

วันเปลี่ยนแปลง

วันเปลี่ยนแปลง

กรรมการเดิม

กรรมการเดิม

นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์  นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม 28 ตุลาคม 2556

นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ นายธรรมนิตย์  สุมันตกุล 1 ตุลาคม 2556 

นายสมศักดิ์  โชติรัตนศิริ นายวรวิทย์  จ�าปีรัตน์  1 ตุลาคม 2556

นางนิตยา  กมลวัทนนิศา นางเพ็ญจา  อ่อนชิต 1 ตุลาคม 2556

นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายปัญญารัตน์ วิระยะวานิช 1 กรกฎาคม 2556

นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย นางนรรัตน์ พิมเสน 1 กรกฎาคม 2556

พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ 1 กรกฎาคม 2556

พล.ร.ต.หญิง วิชชุดา พิชญาภรณ์ ร.น. พล.อ. อภิชาต แสงรุ่งเรือง 1 กรกฎาคม 2556

นายปัญญา อุดชาชน นายเชาวนะ ไตรมาศ 1 กรกฎาคม 2556

การเปลี่ยนแปลงกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงกรรมการโดยต�าแหน่ง

การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนสมาชิก
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 กรรมการผู้แทนสมาชิก

จ�านวน 11 คน ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง กบข. จึงได้ประสาน
ให้คณะกรรมการของข้าราชการทัง้ 11 ประเภท ด�าเนนิการเลอืก
ผู้แทนสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการแต่ละ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามพระราชบัญญัติ กบข. ก�าหนดให้ประธานกรรมการ 
กรรมการโดยต�าแหน่ง และกรรมการผู้แทนสมาชิก มีหน้าที่เลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติ กบข. คณะกรรมการได้ก�าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะได้รับเลือกให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมว่า  
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุน เศรษฐกิจ  
การเงิน และบัญชี และต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับ กบข. ในการเป็นคู่สัญญาหรือท�าธุรกรรมกับ กบข. หรือมี
ส่วนได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญาหรือท�าธุรกรรมกับ กบข. ใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ คอื เป็นผูถ้อืหุน้เกนิร้อยละ 10 กรรมการ 
ผู้บริหารระดับสูง หรือที่ปรึกษา ยกเว้นเป็นการท�าธุรกรรมปกติ

ประเภทก�าหนด หลังจากนั้นให้ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็น
กรรมการมายัง กบข. 

ผลปรากฏว่า มีกรรมการจ�านวน 6 คน ที่ได้รับเลือก 
ให้เป็นกรรมการผู้แทนสมาชิกต่ออีกวาระ และมีกรรมการใหม่ 
เข้ารับหน้าที่ 5 คน ดังตาราง

ที่ให้บริการแก่ลูกค้า หรือเสนอต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป 
นอกจากนั้น ต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ หากเป็น 
ผู้บริหารต้องพ้นจากต�าแหน่งไปแล้ว 2 ปีขึ้นไปด้วย

ปีที่ผ ่านมาคณะกรรมการได้มีมติเลือกนายรุ ่งโรจน์ 
รังสิโยภาส เป็นกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ แทนนายณัฐชาติ  
จารุจินดา ที่ขอลาออก จึงอยู ่ในวาระเท่าวาระที่เหลือของ 
นายณัฐชาติ จารุจินดา ต่อมาเดือนตุลาคม 2556 กรรมการ 
ผูท้รงคณุวฒุทิัง้ 3 ท่านครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง คณะกรรมการ 
จึงเลือกให้ผู ้ทรงคุณวุฒิเดิม 2 ท่าน เป็นต่ออีกวาระ คือ  
ม.ล.ผกาแก้ว บุญเลี้ยง และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส และเลือก
นายพิชิต อัคราทิตย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรายใหม่แทน 
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป 
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การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการก�าหนดให้มีการประชุมเป ็นประจ�า
สม�่าเสมออย่างเป็นทางการไว้เป็นการล่วงหน้าเดือนละ 1 ครั้ง  
และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยมี 
การก�าหนดวาระการประชุมที่ส�าคัญไว้เป็นการล่วงหน้าก่อน 
การประชุม

ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ ได้มีการประสานงาน
กับกรรมการอย่างใกล้ชิดและมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่าง
กันตลอดเวลา ก่อนการประชุมจะจัดท�าวาระการประชุม พร้อม
สรปุรายละเอยีดประกอบของแต่ละวาระเสนอประธานกรรมการ
เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ จากนัน้จงึจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ 
พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชมุทีม่ข้ีอมลูและรายละเอยีด 
ประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจ 
ส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้
กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม 

ในการประชุม ประธานกรรมการจะท�าหน้าที่ประธาน
การประชุม เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนเสนอความคิดเห็น 

และอภิปรายกันอย่างเปิดเผยและเสรี หากวาระใดที่กรรมการ
คนใดมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย 
ในเรื่องที่พิจารณา กรรมการดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุม 
เพื่อพิจารณาในวาระนั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

กบข. จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการแต่ละคน ตาม 
หลักเกณฑ์และอัตราที่ก�าหนดในประกาศกระทรวงการคลัง  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและ
อนกุรรมการ กบข. ลงวนัที ่27 ตลุาคม 2547 ซึง่ประกาศดงักล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

สาระส�าคัญ คือ กบข. จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ
เป็นรายเดือน เฉพาะเดือนที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ประธาน
กรรมการ 10,000 บาทต่อเดือน และกรรมการ 8,000 บาท  
ต่อเดือน ทั้งนี้ กบข. ไม่มีการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ 

ปี 2556 กบข. จ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมแก่
กรรมการจ�านวน 2.02 ล้านบาท

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2556

ครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมรวมชื่อ-สกุล

1. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์  2/2

2. นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ 3/3

3. นายชูเกียรติ  รัตนะชัยชาญ  3/3

4. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  10/12

5. นางนิตยา  กมลวัทนนิศา 3/3

6. นายสมชัย  สัจจพงษ์  10/12

7. นายมนัส  แจ่มเวหา  12/12

8. นางผ่องเพ็ญ  เรืองวีรยุทธ 9/12

9. นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ 9/12

10. นายเกษมสันต์  จิณณวาโส 10/12

11. นายวีระพล  ตั้งสุวรรณ 4/6

12. นายวัยวุฒิ  หล่อตระกูล 12/12

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์ 12/12

14. นายกิติเดช  จันทรศรีวงศ์ 12/12

15. นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย 4/6
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สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2556 

ครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมรวม

ครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมรวม

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

1. นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม 8/9

2. นายธรรมนิตย์  สุมันตกุล 5/9

3. นางเพ็ญจา  อ่อนชิต  9/9

4. นายวรวิทย์  จ�าปีรัตน์  9/9

5. นายปัญญารัตน์  วิระยะวานิช 3/6

6. นางนรรัตน์  พิมเสน 4/6

7. พล.ต.อ. เอก  อังสนานนท์ 3/6

8. พล.อ. อภิชาต  แสงรุ่งเรือง 6/6

9.  นายเชาวนะ  ไตรมาศ 4/6

10. คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม 8/11

11. นายณัฐชาติ  จารุจินดา  3/7

16. พล.ต.อ. วัชรพล  ประสารราชกิจ 4/6

17. พล.ร.ต.หญิง วิชชุดา  พิชญาภรณ์ ร.น. 6/6

18. นายปัญญา  อุดชาชน 6/6

19. นายประสิทธิ์ศักดิ์  มีลาภ 12/12

20. นายวิทยา  อาคมพิทักษ์  12/12

21. นายพรชัย  จ�ารูญพานิชย์กุล 9/12

22. นายพิชิต  อัคราทิตย์ 1/1

23. นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส 3/5

24. ม.ล.ผกาแก้ว  บุญเลี้ยง 9/12

25. นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย  12/12
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คณะอนุกรรมการ

คณะอนกุรรมการของ กบข. มจี�านวน 8 คณะ ประกอบด้วย  
คณะอนุกรรมการที่ก�าหนดโดยพระราชบัญญัติ กบข. จ�านวน  
2 คณะ คอื คณะอนกุรรมการจดัการลงทนุและคณะอนกุรรมการ
สมาชิกสัมพันธ์ นอกจากนั้น คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านอีกจ�านวน 6 คณะ 
ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
กฎหมาย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการสรรหา
เลขาธิการ 

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน เป็นคณะอนุกรรมการ 
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญตั ิกบข. ประกอบด้วย  
ผูอ้�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั เป็นประธานอนกุรรมการ  
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการ 
แต ่งตั้งจ�านวน 4 คน เป ็นอนุกรรมการ และเลขาธิการ 
คณะกรรมการ กบข. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

อ�านาจหน้าที่

1. ให้ค�าแนะน�าปรึกษาด้านการลงทุนต่อคณะกรรมการ
2. ให้ค�าแนะน�าปรึกษาด้านการก�าหนดหลักเกณฑ์ 

การคัดเลือกสถาบันการเงินที่จะมอบหมายให้จัดการเงินของ 
กองทุน

3. ตดิตามดแูลการด�าเนนิงานของสถาบนัการเงนิทีไ่ด้รบั
มอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน

4. รายงานผลการด�าเนินการด้านการลงทุนและเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ

5. ปฏิบัติการในเรื่ องอื่นใดตามที่คณะกรรมการ 
มอบหมาย

การเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการ ที่ปรึกษา ระหว่างปี 

2556 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นายเกษมสันต์ จิณณวาโส 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการในฐานะกรรมการผู้แทน
สมาชิก ได้พ้นวาระจากการเป็นกรรมการผู้แทนสมาชิกวาระที่ 1  
จงึพ้นจากการเป็นผูท้รงคณุวฒุใินคณะอนกุรรมการจดัการลงทนุ
ด้วย ซึ่งต่อมาคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งให้เป็นต่อไปเท่า 
วาระที่เหลือ ดังนั้น นายเกษมสันต์ จิณณวาโส จึงครบวาระ 
การด�ารงต�าแหน่งในเดือนตุลาคม 2556 พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ 
อีก 3 ท่าน 

คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แทน 
โดยพิจารณาประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์เช่นเดียวกับ 
กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิและในทีส่ดุได้เลอืกผูท้รงคณุวฒุเิดมิ 3 ท่าน  
เป็นอนุกรรมการต่ออีก 1 วาระ คือ ม.ล.ผกาแก้ว บุญเลี้ยง  
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช และนายปัญญา จรรยารุ ่งโรจน์  
นอกจากนั้นได ้แต ่ งตั้ ง ให ้  ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์อชิตพล  
ศศิธรานุวัฒน์ เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิใหม่อีก 1 ท่าน พร้อมทั้ง 
ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเดิม 2 ท่านเป็นต่ออีก
วาระ คือ นายศุภวุฒิ สายเชื้อ และนางทิพยสุดา ถาวรามร และ 
รายใหม่ 1 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ชโยดม สรรพศรี โดยมี 
วาระการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

นอกจากนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได ้มีหนังสือ 
แจ้งเปลีย่นผูแ้ทนจากนายธารฑิธิ ์ป้ันเป่ียมรษัฎ์ เป็นนางสาววชริา  
อารมย์ดี ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
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รายชื่อคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557

ต�าแหน่งชื่อ-สกุล

1. นายสมชัย  สัจจพงษ์ ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาววชิรา  อารมย์ดี  ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

3. ม.ล.ผกาแก้ว  บุญเลี้ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นายปัญญา  จรรยารุ่งโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นายชัยวัฒน์  โควาวิสารัช ผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นายศุภวุฒิ  สายเชื้อ ที่ปรึกษา

8. นางทิพยสุดา  ถาวรามร ที่ปรึกษา

9. รองศาสตราจารย์ชโยดม  สรรพศรี  ที่ปรึกษา

10. นายสมบัติ  นราวุฒิชัย อนุกรรมการและเลขานุการ

11. นายยิ่งยง  นิลเสนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

การประชุม

ปี 2556 คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนมีการประชุม 
รวม 9 ครั้ง อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 80.95

ผลงานส�าคัญ ปี 2556

1. การกลั่นกรองการลงทุน 
1.1 เห็นชอบให้แก้ไขกฎกระทรวงก�าหนดหลัก

เกณฑ์และวธิกีารจดัการเงนิของกองทนุ โดยปรบัเพิม่วงเงนิลงทนุ 
ในต่างประเทศและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างโอกาสการลงทุน
และกระจายความเสี่ยง

1.2 เห็นชอบให้ลงทุนในกองทุน Infrastructure 
กองทุน Lombard Asia IV และกรอบแนวทางการลงทุนใน 
Absolute Return Fund 

1.3 เหน็ชอบหลกัการการมอบอ�านาจด้านการลงทนุ 
เพื่อให้การท�างานมีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นภายใต้กรอบการ
ลงทุนที่มีการก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการ 

1.4 เหน็ชอบให้ขยายระยะเวลาผ่อนผนัช่วงเบีย่งเบน
การลงทุน (deviation range) ของทรัพย์สินกลุ่มรับมือเงินเฟ้อ 
(Inflation sensitive) จนถึงสิ้นปี 2557 ทั้งแผนหลักและ 
แผนทางเลือกการลงทุน

1.5 เห็นชอบในหลักการว่าควรมีการเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการแก้ไขข้อก�าหนดเกี่ยวกับเงินส�ารอง 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการสร้างหลักประกันให้แก่
ข้าราชการ 

2. อนุมัติการลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก�าหนด

2.1 อนุมัติ ให ้ปรับหลัก เกณฑ ์และกรอบการ
ลงทุนของไพรเวทอิควิตี้โลกและกรอบการลงทุนไพรเวทอิควิตี้  
การวัดผลการด�าเนินการลงทุนของสินทรัพย์ลงทุนทางเลือกโลก 
และเปลี่ยนฐานค�านวนเพดานวงเงินการมอบหมายเงินให้บริหาร

2.2 อนมุตัเิกีย่วกบัการจ้างผูจ้ดัการกองทนุภายนอก 
ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนไพรเวท
อิควิตี้โลกและยกเลิกสัญญาจ้างผู้จัดการกองทุน

2.3 อนมุตักิารลงทนุในกองทนุ Equitix Fund III LP 
และลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่เป็นการลงทุนทางเลือก  

3. การตดิตามการลงทนุและให้ข้อเสนอแนะในการบรหิาร
จัดการเงินลงทุน

3.1 รับทราบและติดตามผลการด�าเนินงานด้าน 
การจดัการเงนิกองทนุเป็นประจ�าทกุเดอืน รวมถงึการให้ความเหน็ 
และข้อสังเกตเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ มุมมองตลาด แนวทาง 
การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ 

3.2 รับทราบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
การลงทุนในไพรเวทอิควิตี้และการทบทวน Portfolio Model 
ของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
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ผู้แทนสมาชิกใหม่ วันเปลี่ยนแปลงผู้แทนสมาชิกที่พ้นวาระระหว่างปี

พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์  ภูวรัตนกุล ได้รับเลือกต่ออีกวาระ  4 สิงหาคม 2556 

นายกิติศักดิ์  บุญดาว  นายอุทร  พินิจมนตรี 4 สิงหาคม 2556

นายสราวุธ  เบญจกุล  พล.อ.ต. ยรรยง  คันธสร 4 สิงหาคม 2556

นายนิตย์  ค�าธนนันทิกุล  นายวิทยา  จันทร์ศิลา 4 สิงหาคม 2556

นายประจวบ  สวัสดิประสงค์  นายชาติชาย  อัครวิบูลย์ 4 สิงหาคม 2556

คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ เป็นคณะอนุกรรมการ 
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญตั ิกบข. ประกอบด้วย  
เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  
ผู ้แทนกรมประชาสัมพันธ์ และผู ้แทนสมาชิก 5 คน เป็น
อนกุรรมการ และเลขาธกิารคณะกรรมการ กบข. เป็นอนกุรรมการ
และเลขานุการ

อ�านาจหน้าที่

1. เป็นสื่อกลางระหว่างกองทุนกับสมาชิก ตลอดจน 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก

2. เผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร และรายงานความคบืหน้าของ
การจัดการกองทุน

3. รับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ จากสมาชิก
4. พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัด

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก

5. ปฏิบัติการในเรื่ องอื่นใดตามที่คณะกรรมการ 
มอบหมาย

การเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการ ระหว่างปี 2556 

ผูแ้ทนสมาชกิในคณะอนกุรรมการสมาชกิสมัพนัธ์ จ�านวน 
5 คน มาจากการเลือกของผู ้แทนสมาชิกโดยคณะกรรมการ 
ของข้าราชการแต่ละประเภทต้องเลือกผู้แทนสมาชิกในสังกัด
ประเภทละ 1 คน และแจ้งชื่อมายัง กบข. จากนั้น กบข. ต้อง
ด�าเนินการให้ผู ้แทนสมาชิกทุกประเภทมาประชุมร่วมกันเพื่อ 
เลือกกันเอง ผู้ที่ได้รับการเลือกโดยได้คะแนนสูงสุด 5 คนแรก  
จะเป็นผู้แทนสมาชิกในคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ผู้แทนสมาชิกชุดที่ผ่านมา 
ด�ารงต�าแหน่งครบวาระ 2 ปี ดังนั้น จึงมีการเลือกผู้แทนสมาชิก 
ใหม่เข้าท�าหน้าที่แทน ปรากฏว่า ผู้แทนสมาชิกข้าราชการต�ารวจ 
ได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งต่ออีกวาระ และเป็นรายใหม่ 4 ราย 
ดังตาราง
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รายชื่อคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557

ต�าแหน่งชื่อ-สกุล

1. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานอนุกรรมการ

2. นางจินดา สังข์ศรีอินทร์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

3. นางทัศนีย์ ไตรอรุณ  ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์

4. พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ ภูวรัตนกุล  ผู้แทนสมาชิก

5. นายกิติศักดิ์ บุญดาว  ผู้แทนสมาชิก

6. นายสราวุธ เบญจกุล  ผู้แทนสมาชิก

7. นายนิตย์ ค�าธนนันทิกุล  ผู้แทนสมาชิก

8. นายประจวบ สวัสดิประสงค์  ผู้แทนสมาชิก

9. นายสมบัติ นราวุฒิชัย อนุกรรมการและเลขานุการ

10. นางศรีกัญญา ยาทิพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ

การประชุม

คณะอนกุรรมการสมาชกิสมัพนัธ์มกีารประชมุรวม 6 ครัง้ 
อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 92.6

ผลงานส�าคัญ 
1. อนุมัติแผนงานประจ�าและงบประมาณส�าหรับงาน

ด้านสมาชิกสัมพันธ์ปี 2557 
2. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียม 

การจัดการสัมมนาผู้แทนสมาชิก และการจัดงานประชุมใหญ่ 
ผู ้แทนสมาชิกปี 2556 พร้อมทั้งรับทราบผลการสัมมนาและ 
การประชุมใหญ่

3. เห็นชอบแบบสอบถามงานวิจัยสมาชิกเพื่อท�าความ
เข้าใจและวิเคราะห์สมาชิก ศึกษาทัศนคติ ความผูกพัน ประเมิน
ระดับความส�าเร็จของแผนงานส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก เพื่อ 

น�าผลการวิจัยมาใช้ประกอบการก�าหนดยุทธศาสตร์งานด้าน
สมาชิกของปี 2557

4. ให้ความเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการสื่อสารแผน
สมดุลตามอายุที่เริ่มเปิดให้สมาชิกเลือกได้

5. ตดิตามความคบืหน้าร่างพระราชบญัญตักิารกลบัไปใช้ 
สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติ กบข. พ.ศ. 2494 

6. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการ 
เงินกู้เพื่อสมาชิกโครงการ Retirement Home มาตรการสร้าง
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีส่่วนราชการ และแนวทาง 
การบริหารเงินของสมาชิกเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ

7. ตดิตามการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วกบัสมาชกิ ทัง้งานประจ�า 
และงานตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้ง การให้ความเห็นและ 
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์สื่อสารกับ
สมาชิก เป็นประจ�าและต่อเนื่อง
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รายชื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557

ต�ำแหน่งชื่อ-สกุล

1. นายพิชิต  อัคราทิตย์ ประธานอนุกรรมการ

 (แทน คุณหญิงชฎา วัฒนาศิริธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556)

2. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ อนุกรรมการ

3. นายกิติเดช  จันทรศรีวงศ์ อนุกรรมการ

4. พล.ร.ต.หญิง วิชชุดา  พิชญาภรณ์ ร.น. อนุกรรมการ

 (แทน นายปัญญารัตน์ วิระยะวานิช ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556)

5. นายปัญญา  อุดชาชน อนุกรรมการ

 (แทน นางเพ็ญจา อ่อนชิต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556)

6. รองศาสตราจารย์อังครัตน์  เพรียบจริยวัฒน์ ที่ปรึกษา

7. นางสาวอรวรรณ  ธรรมคุณานนท์ เลขานุการ

การประชุม 
ปี 2556 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง อนุกรรมการเข้าร่วม

ประชุมเฉลี่ยร้อยละ 88.6

ผลงานส�าคัญ 
ปรากฏตามรายงานจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  

หน้า 97

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

คณะอนุกรรมการกฎหมายแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ  
มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. พจิารณาให้ค�าปรกึษาแนะน�าด้านกฎหมายทีเ่กีย่วกบั
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

2. พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองสาระส�าคัญของ 
ร่างกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งของกองทุน
ให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์

3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีอ�านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงิน ความมีประสิทธิผลของการ
จัดการความเสี่ยงระบบการควบคุมภายใน และระบบการ 
ตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และจรรยาบรรณ

2.  การอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส
3. ตรวจสอบข้อร้องเรียน การแจ้งเบาะแส หรือกรณี 

ทีม่ข้ีอสงสยัเกีย่วกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การทจุรติหรอื
การปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

4. ก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ ่ายตรวจสอบ
ภายใน ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบและจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพผู้ตรวจสอบ รวมทั้งมีความเป็นอิสระและสามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล
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รายชื่อคณะอนุกรรมการกฎหมาย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557

ต�าแหน่งชื่อ-สกุล

1. นายวัยวุฒิ  หล่อตระกูล  ประธานอนุกรรมการ

2. นายธรรมนิตย์  สุมันตกุล อนุกรรมการ

3. นายวีระพล  ตั้งสุวรรณ อนุกรรมการ

 (แทน นายปัญญารัตน์ วิระยะวานิช ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556)

4. นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ อนุกรรมการ

5. นางอัจนา  ไวความดี ที่ปรึกษา

6. นางทิพยสุดา ถาวรามร ที่ปรึกษา

7. นายสมบัติ นราวุฒิชัย อนุกรรมการและเลขานุการ

8. นายสุจินดา สุขุม ผู้ช่วยเลขานุการ

การประชุม

ปี 2556 มีการประชุมรวม 8 ครั้ง อนุกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเฉลี่ยร้อยละ 79

ผลงานส�าคัญ

1. ตรวจพจิารณากลัน่กรองค�าสัง่และประกาศก่อนเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1.1 ร่างประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน  
การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และ 
การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2556

1.2 ร่างประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการส่งข้อมูลการน�าส่งเงินเข้าบัญชีสมาชิกและการส่งเงิน 
เข้ากองทุน

1.3 ร่างระเบียบคณะกรรมการ ว่าด้วยธุรกรรม 
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของพนักงาน บุคคลในครอบครัว

1.4 ร่างประกาศคณะกรรมการ เรือ่ง นโยบายต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.5 ร่างระเบียบคณะกรรมการ ว่าด้วยการมอบ
อ�านาจด�าเนินการด้านการลงทุน

1.6 ร่างประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่ก�าหนดใน 
กฎกระทรวง พ.ศ. 2556

1.7 ร่างประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน  
การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และ 
การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

1.8 ร่างประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุน
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

1.9 ร่างระเบียบคณะกรรมการ ว่าด้วยการร้องทุกข์
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์

2. ตรวจพจิารณาสญัญาจ้างบรหิารในต�าแหน่งเลขาธกิาร
คณะกรรมการ กบข.
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งโดยคณะ
กรรมการ มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณากลั่นกรองกรอบนโยบายการบริหารความ 
เสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ้ (Risk Appetite)  
ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงโดยรวมของกองทุน เพื่อน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการ

2. ประเมินและทบทวนความเพียงพอ รวมทั้งความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง
ของกองทุน

3. ก�าหนดกลยุทธ์ แนวปฏิบัติ หรือมาตรการในการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตามก�ากับดูแล เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการป้องกันความเสี่ยงของกองทุนอยู่ในระดับที่ก�าหนดและ
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการ

4. ส่งเสริมใหเ้กิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งใน
ระดับส�านักงานและระดับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
รวมถึงการก�าหนดมาตรการที่เอื้อให้เกิดความถูกต้องและความ
เป็นอิสระในการตรวจวัด ควบคุม และรายงานความเสี่ยง เพื่อ
ให้การติดตามและประเมินความเสี่ยงทั้งองค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557

ต�าแหน่งชื่อ-สกุล

1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานอนุกรรมการ

 (แทน นายณัฐชาติ จารุจินดา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556)

2. นายอัมพร แสงมณี อนุกรรมการ

 (แทน นางทิพยสุดา ถาวรามร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2557)

3. พล.ต.อ. วัชรพล  ประสารราชกิจ อนุกรรมการ

  (แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ 

 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2557)

4. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ อนุกรรมการ

 (แทน นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2557)

5. นายสมบัติ นราวุฒิชัย อนุกรรมการ

6. นางกุลภัทรา สิโรดม ที่ปรึกษา

7. นางสาวนัชชา พรตปกรณ์ เลขานุการ

การประชุม 
ในปี 2556 มีการประชุมรวม 2 ครั้ง อนุกรรมการเข้าร่วม

ประชุมเฉลี่ย ร้อยละ 100

ผลงานส�าคัญ

1. ให้ความเห็นรายงานการประเมินความเสี่ยงด้าน 
ปฏิบัติการและการควบคุมภายในประจ�าป ี  2555 และ 

แผนปรับปรุงมาตราการบริหารความเสี่ยงปี 2556 ว่ามีความ
เหมาะสม 

2. เห็นชอบผลการประเมินความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
โดยมีข้อสังเกตในเรื่องแผนกลยุทธ์ ด้านการตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิก ว่าส�านักงานควรสื่อสารเน้นด้านความมั่นคง
ในวัยเกษียณเป็นส�าคัญ

4. เหน็ชอบการทบทวนกฎบตัรคณะอนกุรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงว่ายังคงมีความเหมาะสม 
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รายชื่อคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557

ต�าแหน่งชื่อ-สกุล

1. ม.ล.ผกาแก้ว บุญเลี้ยง ประธานอนุกรรมการ

2. นางดวงมน  จึงเสถียรทรัพย์ อนุกรรมการ

3. นายวิทยา อาคมพิทักษ์  อนุกรรมการ

4. นายพรชัย จ�ารูญพานิชย์กุล อนุกรรมการ

5. นายสมบัติ นราวุฒิชัย อนุกรรมการและเลขานุการ

6. นางสาวรุ่งนภา วิสฤตาภา ผู้ช่วยเลขานุการ

5. อนุมัติแม่บทการบริหารความเสี่ยงของกองทุน และ
ให้ส�านักงานจัดท�าคู่มือและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้าน
ชื่อเสียงเสนอต่อไป

6. รับทราบ รายงานผลการด�าเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงปี 2555 และแผนงานหลักปี 2556

7. รบัทราบผลการด�าเนนิงานด้านการบรหิารความเสีย่ง 
ปี 2556

8. รบัทราบผลการประเมนิประสทิธผิลการบรหิารความ
เสี่ยงของ กบข. (Self-assessment) และเสนอแนะว่า ส�านักงาน
ควรจดัให้มกีารตรวจสอบระบบการควบคมุภายในโดยผูต้รวจสอบ
ภายนอกที่มีชื่อเสียงเป็นส่วนเสริมด้วย 

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ 
มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ก�าหนดหรือทบทวนนโยบายก�ากับดูแลกิจการของ 
กบข. ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่เป็นทีย่อมรบั
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ กบข. 

2. พจิารณาผลการปฏบิตัติามนโยบายก�ากบัดแูลกจิการ
ของ กบข. และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ กบข. เกี่ยวกับ
การปรับปรุงการก�ากับดูแลกิจการตามความจ�าเป็น

3. ปฏิบัติการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

การประชุม

ปี 2556 มีการประชุมรวม 3 ครั้ง อนุกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเฉลี่ยร้อยละ 100

ผลงานส�าคัญ 
1. ปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance Policy Statement) ดังนี้
1.1 เพิ่ ม เติมหน ้าที่ และความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการให้ครอบคลุมถึงการส่งเสริมให้ กบข. บริษัทที่  
กบข. ลงทุน และคู ่ค ้า/คู ่สัญญาของ กบข. น�าปัจจัยด้าน 
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social 
and Governance: ESG) มาบูรณาการในการบริหารกิจการ 

1.2 ปรับปรุงข้อก�าหนดในการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยขยายความข้อก�าหนดเดิม
ที่ห้ามผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่ด�าเนินงานในลักษณะเดียวกับ 
กบข. เข้าร่วมเป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิให้ครอบคลมุไปถงึบคุคล 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกันในบริษัทหลักทรัพย์และ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

2. จัดประเภทหลักทรัพย์ออกใหม่ให้เข้าอยู ่ในกลุ ่ม 
หลักทรัพย์ตามระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยธุรกรรมเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัว 

3. ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให ้ เป ็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยบรูณาการธรรมาภบิาลการบรหิารความเสีย่ง  
และการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Integrated 
Governance, Risk Management and Compliance: IGRC) 
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4. ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในการลงทุน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบ 

5. ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการในปี 2556 ดังนี้

5.1 กบข. ได้ด�าเนินการปรับปรุงกลไกการก�ากับ
ดูแลต่างๆ ตามที่ที่ปรึกษา (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส)  
เคยเสนอไว้เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว 

5.2 ไม่ปรากฏว่า มีการกระท�าฝ่าฝืนหลักจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และกฎ ระเบียบของกองทุน

6. จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการ (Governance 
Report) เพื่อเปิดเผยข้อมูลการบริหารและการก�ากับดูแลตาม
หลักธรรมาภิบาลไว้ในรายงานประจ�าปี 2556

การประชุม

ปี 2556 มีการประชุมรวม 4 ครั้ง อนุกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเฉลี่ยร้อยละ 93.75

 ผลงานส�าคัญ

1. รบัทราบการประเมนิผลการปฏบิตังิานของส�านกังาน
ตามตัวชี้วัดระดับองค์กร ปี 2555 และให้ความเห็นชอบให้เสนอ
คณะกรรมการเพือ่พจิารณาอนมุตัอิตัราการจ่ายเงนิโบนสัผนัแปร
พนักงาน และอัตราการขึ้นเงินเดือนพนักงานส�าหรับปี 2556 

คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่า
ตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

1. ก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานเลขาธิการ 
เพื่อเสนอคณะกรรมการ

2. พจิารณาประเมนิผลงานของเลขาธกิารคณะกรรมการ 
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ พร้อมข้อเสนอเรื่อง 
ค่าตอบแทนของเลขาธิการ

3. พิจารณาวางแผนสืบทอดงานในต�าแหน่งเลขาธิการ 
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

4. พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื่นๆ ของพนักงาน ตลอดจนค่าตอบแทนและโบนัสประจ�าปีของ
ส�านักงาน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ผ่านการ
ประเมินและอนุมัติเงินโบนัสเลขาธิการส�าหรับผลการปฏิบัติงาน
ปี 2555

3. ให้ความเห็นเรื่องแนวทางการสรรหาเลขาธิการ 
คนใหม่แทนนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ที่จะสิ้นสุดวาระ 
การด�ารงต�าแหน่งวันที่ 23 ธันวาคม 2556 

4. เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติการปรับ
อัตราเงินเดือนขั้นต�่าของพนักงานระดับปริญญาตรี ตามนโยบาย
รัฐบาล พร้อมทั้งกรอบและแนวทางด�าเนินการ 

รายชือ่คณะอนกุรรมการประเมนิผลงานและพจิารณาค่าตอบแทน ณ วนัที ่1 มนีาคม 2557

ต�าแหน่งชื่อ-สกุล

1. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานอนุกรรมการ

2. นายสมชัย สัจจพงษ์ อนุกรรมการ

3. นายพิชิต อัคราทิตย์ อนุกรรมการ

 (แทน คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556)

4. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส อนุกรรมการ

 (แทน นายณัฐชาติ จารุจินดา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556)

5. ม.ล.ผกาแก้ว บุญเลี้ยง อนุกรรมการ

6. นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล  อนุกรรมการ

7. นายสมบัติ นราวุฒิชัย อนุกรรมการและเลขานุการ
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5. เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติอัตราการ
ขึ้นเงินเดือนพนักงานส�าหรับปี 2557 และเห็นชอบกรอบการ
พิจารณาโบนัสของพนักงานและเลขาธิการ 

คณะอนกุรรมการเฉพาะกจิเพือ่การสรรหา
เลขาธิการ 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการสรรหาเลขาธิการ
คณะกรรมการ กบข. แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ มีอ�านาจหน้าที่
ส�าคัญ ดังนี้

1. ด�าเนินการสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ กบข. จ�านวน 
ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยเรียงล�าดับตามความเหมาะสม เสนอต่อ
คณะกรรมการเพือ่พจิารณาเลอืกและแต่งตัง้เป็นเลขาธกิารต่อไป

2. พิจารณา ก�าหนด และเจรจาประโยชน์ตอบแทนและ
เงื่อนไขของสัญญาจ้างบริหารในต�าแหน่งเลขาธิการของบุคคลที่
คณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกเป็นเลขาธกิาร เพือ่เสนอให้คณะ
กรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายชื่อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการสรรหาเลขาธิการ

ต�าแหน่งชื่อ-สกุล

1. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานอนุกรรมการ

2. นายมนัส แจ่มเวหา อนุกรรมการ

3. นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล อนุกรรมการ

4. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส อนุกรรมการ

5. นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย อนุกรรมการ

6. นายกิติเดช จันทรศรีวงศ์ อนุกรรมการ

7. พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ  อนุกรรมการ

8. นางวาสนา นาคถาวร เลขานุการ 

การประชุม

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการสรรหาเลขาธิการ 
มีการประชุมรวม 5 ครั้ง อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 
ร้อยละ 83 

ค่าตอบแทนอนุกรรมการ

กบข. จ่ายค่าตอบแทนให้อนุกรรมการแต่ละคน ตาม 
หลกัเกณฑ์และอตัราทีก่�าหนดในประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ 
กบข. ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2547 ซึ่งประกาศดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

สาระส�าคญั คอื กบข. จ่ายค่าตอบแทนให้อนกุรรมการเป็น
รายเดือนเฉพาะเดือนที่เข้าประชุม หากเดือนใดไม่มีการประชุม
หรือมีการประชุมแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จะไม่มีการจ่ายเบี้ย
ประชุม ประธานอนุกรรมการจะได้รับค่าตอบแทน 5,000 บาท
ต่อเดือน และอนุกรรมการจะได้รับ 4,000 บาทต่อเดือน

ปี 2556 กบข. จ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม
อนุกรรมการทุกคณะ จ�านวน 1.12 ล้านบาท

การสรรหาเลขาธกิารคณะกรรมการ กบข. 

คณะกรรมการในการประชุมเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อท�าหน้าที่สรรหา
บุคคลผู ้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ 
คณะกรรมการ กบข. แทนนางสาวโสภาวด ีเลศิมนสัชยั เลขาธกิาร
คณะกรรมการ กบข. ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ 23 ธันวาคม 
2556 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการสรรหาเลขาธิการ
ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 7 ท่าน ประกอบด้วย เลขาธิการ ก.พ.  
เป็นประธานอนุกรรมการ กรรมการโดยต�าแหน่ง และกรรมการ
ผู้แทนสมาชิกเป็นอนุกรรมการ และมีผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงาน
บริหาร เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการ 
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กระบวนการในการสรรหาเลขาธิการ

1. คณะอนกุรรมการเฉพาะกจิเพือ่การสรรหาเลขาธกิาร
ได้ด�าเนนิการก�าหนดคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิาร
คณะกรรมการ กบข. ว่าต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ กบข. เช่น มีสัญชาติไทย  
อายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้ 
เต็มเวลา ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก 
เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท หรือ 
ความผิดลหุโทษ ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น

2. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ประกาศรับสมัคร
เป็นการทั่วไป โดยให้ยื่นใบสมัคร พร้อมเขียนวิสัยทัศน์ใน 
การบริหาร กบข. เพื่อประกอบการพิจารณา จากนั้นได้ท�าการ 

คดัเลอืกผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม ส่งเข้ารบัการทดสอบบคุลกิภาพ
และทศันคต ิตรวจสอบประวตัอิาชญากรรมและความผดิเกีย่วกบั 
กฎหมายหลกัทรพัย์และสถาบนัการเงนิจากส�านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย และท�าการสัมภาษณ์ 
พร้อมจัดล�าดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 2 รายเสนอคณะกรรมการ 

3. ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2556 ที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจฯ เสนอ ก�าหนดแนวทางการเลือกโดยกรรมการ 
แต่ละคนใช้สิทธิเลือกโดยอิสระ หลังจากนั้นได้มีมติเลือกและ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เจรจาค่าตอบแทน
ภายใต้กรอบที่ก�าหนด ต่อมาคณะกรรมการในการประชุมเดือน
ธันวาคม 2556 มีมติแต่งตั้งนายสมบัติ นราวุฒิชัย เป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการ กบข. สัญญาจ้าง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2556 เป็นต้นไป
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ กบข. ประกอบด้วย 
กรรมการ 5 ท่าน และที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยมีอ�านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบในการสอบทานให้รายงานทางการเงินมี 
ความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลตาม 
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สอบทานความมีประสิทธิผลของ 
การจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบข้อร้องเรียนและ 
การแจ้งเบาะแสเพื่อให้ กบข. มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ในรอบปี 2556 คณะอนกุรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตังิาน
ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีการประชุมรวม 7 ครั้ง ทั้งนี้ สาระส�าคัญใน 
การปฏิบัติหน้าที่มีดังนี้ 

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2556 และอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสของ กบข. 
และงบการเงินรวมของ กบข. และบริษัทย่อย มีความเห็น 
สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้อง 
เชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการ 
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุม
ทุกครั้งที่พิจารณางบการเงิน และได้แนะน�าให้เปิดเผยนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านไว้ในหมายเหตุประกอบ 
การเงินให้ชัดเจนขึ้น 

2. สอบทานความมีประสิทธิผลและความเพียงพอของ
การจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน สอบทาน 
การตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มี
ความเสี่ยงสูง และสอบทานรายงานการควบคุมภายในของ กบข. 

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ
ประเมินและการจัดการความเสี่ยงและผลการประเมินระบบ 

การควบคมุภายในของฝ่ายงานต่างๆ ตามระเบยีบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุม 
ภายใน พ.ศ. 2544 และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขระบบ
และวิธีปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบมี 
ความเห็นว่า การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงของ 
กบข. โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และไม่พบประเด็นหรือ 
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

3. สอบทานประสิทธิผลของระบบก�ากับการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินงานของ กบข. ซึ่งพบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และระเบียบข้อบังคับ และมีการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4. จัดให้มีระบบแจ้งและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มี 
ผู ้ส ่งหนังสือร ้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยมีการรายงาน 
ผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ กบข. 
ทราบตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ กบข. 

5. ทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบให้
ครอบคลมุและชดัเจนยิง่ขึน้ รวมถงึการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ของตนเอง ทั้ ง ในภาพรวมและของแต ่ละบุคคล เพื่ อ 
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี นอกจากนี้ ได้น�าเสนอรายงานผลการด�าเนินงานของ 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการทราบทุกครึ่งปี 

 
(นายพิชิต	อัคราทิตย์)

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
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การบริหารความเสี่ยง กบข.

การบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นกระบวนการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างเป็นกระบวนการ ถือเป็นสิ่งจ�าเป็นและ 
ส�าคัญยิ่งเพื่อน�าพาองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ามกลาง
ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงผันผวนเช่นทุกวันนี้  
องค์กรใดที่มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
ย่อมเติบโตเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีมั่นคงและยั่งยืน
เสมอไป 

ในฐานะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ บริหารดูแลเงินออม 
ของสมาชิกที่เป็นข้าราชการกว่า 1.2 ล้านคน กองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ (กบข.) ตระหนักถึงความส�าคัญของการมี 
ระบบบริหารจัดการบูรณาการเชิงรุก (Proactive Integrated  
Management) ที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร โดยมีเป้าหมาย 
เพื่อให้เกิดระบบ Governance Risk Compliance หรือ GRC  
ที่ดี ซึ่งหมายถึงการเป็นองค์กรที่มีการก�ากับดูแลที่ดี (Good  
Governance) มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ  
(Effective Risk Management) และมีการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม (Regulatory & 
Policy Compliance) 

ในการบริหารจัดการองค์กรให้มี GRC ที่ดีนั้น กบข.  
ให้ความส�าคัญในการบริหารองค์ประกอบส�าคัญ 3 ประการ  
ที่เป็นกลไกขับเคลื่อน GRC นั่นคือ คน (People) กระบวนการ 

(Process) และเทคโนโลยี (Technology) เพื่อช่วยให้ กบข. 
สามารถ 

• เข้าใจและจัดล�าดับความส�าคัญต่อความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

• ก�าหนดวัตถุประสงค ์หรือทิศทางขององค ์กรให ้
สอดคล้องกับมูลค่าและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

• บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก�าหนด โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังความเสี่ยง (Risk Profile) การปกป้อง
คณุค่าขององค์กร (Value) และการด�าเนนิงานภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมาย นโยบายของคณะกรรมการ จรยิธรรม และจรรยาบรรณ
ตามวิชาชีพ

• จัดท�าและให้ข้อมูลเกี่ยวข้องที่เชื่อถือได้และทันเวลา 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

• ส่งเสริมการวัดความมีประสิทธิผลของการด�าเนินงาน  
โดย กบข. มีเป้าหมายว่า บุคลากรใน กบข. ทุกระดับต้องมี
จิตส�านึกและส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรควบคู่
ไปกับการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

• มัน่ใจว่าจะมกีารบรหิารจดัการเชงิรกุทีใ่ช้ประโยชน์จาก
โอกาสและทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างเตม็ที ่เพือ่เสรมิสร้างคณุค่าสงูสดุ
ให้แก่สมาชิกและสังคม



099กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

โครงสร้างการก�ากับดูแลกับระบบการบริหารความเสี่ยงของ กบข.

คณะกรรมการ กบข.

คณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

เลขาธิการ

กลุ่มงาน
บริหารความเสี่ยง

ฝ่ายงาน
เจ้าของความเสี่ยง

คณะผู้บริหาร
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โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร

กบข. มีโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความ
ส�าคัญและส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารงานของ กบข. เป็นไปในรูปแบบของ
คณะกรรมการทีร่บัผดิชอบก�าหนดนโยบายและกรอบการบรหิาร
องค์กร โดยมีคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบ
ด้วยผู ้แทนจากคณะกรรมการและผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงและ 
การตรวจสอบ ช่วยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ กบข. และ 
ต่อคณะกรรมการ ถือเป็นกลไกสนับสนุนการท�างานของ กบข. 
และคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ มั่นใจได้ว่าครอบคลุม 
ความเสี่ยงและประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องไว้อย่างครบถ้วน 

วัฒนธรรมองค์กรของ กบข. เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ 
ปลูกฝังให้ผู้บริหารและฝ่ายงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยงเข้าใจ
และตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง และ
มีบทบาทในการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการท�างานของ
ตนเอง (Risk Owner as Risk Manager) วัฒนธรรมองค์กร 
เช่นนี้ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 
เนื่องจากเจ้าของความเสี่ยงคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดงานในฐานะผู้ปฏิบัติ 
ย่อมสามารถเข้าใจปัจจยัเสีย่ง สาเหตตุ่างๆ ทีจ่ะท�าให้งานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงย่อมเป็นผู้ที่สามารถป้องกันและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้ดีที่สุด 

เพื่อให้มั่นใจว่า กบข. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
ระดับที่ยอมรับได้ และมีการก�าหนดแนวทางการป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ที่หลากหลาย คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้ก�าหนดกรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง
เป็นแนวปฏิบัติส�าหรับ กบข. มีการก�าหนดให้หน่วยงานเจ้าของ
ความเสี่ยงต้องประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk 
and Control Self-Assessment) ตามแนวทางวิเคราะห์เหตุ
น�าสู่ความเสี่ยง (Root Causes) อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ เพื่อให้
มีการก�าหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
และทั่วถึง

นอกจากนี ้เพือ่เป็นการก�ากบัดแูลและควบคมุการบรหิาร
จดัการความเสีย่งขององค์กร กบข. ยงัมกีารก�าหนดมาตรการทีเ่อือ้
ให้เกดิความถกูต้องและอสิระในการตรวจวดั การควบคมุ และการ
รายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องภายใต้ก�าหนดเวลาที่เหมาะสม 
โดยมีกลุ่มงานบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่เสนอและติดตามความ
ก้าวหน้าและพัฒนาการด้านการบริหารความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้
ในองค์กรอย่างทั่วถึงให้ได้มาตรฐานที่ดี และมีฝ่ายตรวจสอบช่วย
ประเมินและสอบยันระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมออีกชั้นหนึ่งด้วย

ความเสี่ยงของ กบข. 

ความเสี่ยงของ กบข. สามารถแยกได้เป็นความเสี่ยง 
หลัก 2 ด้าน ซึ่งต่างก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันและกัน ดังนี้ 

1.	 ความเสี่ยงของเงินกองทุน เป็นความเสี่ยงที่มี 
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หลักของ กบข. ในเรื่องการบริหารเงิน 
กองทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดี ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
แยกเป็น

ก. ความเสี่ยงด้านสภาพตลาด (Market Risk)
ข. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 
ค. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

2.	 ความเสี่ยงองค์กร เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินงานในทุกด้านของส�านักงาน กบข. แยกเป็น

ก. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ข. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ค. ความเสี่ยงด ้านการปฏิบัติตามระเบียบและ 

กฎเกณฑ์ (Compliance Risk)

ความเสี่ยงด้านสภาพตลาด (Market Risk)

สภาวะความเสี่ยงด้านตลาดปี 2556 เกิดจากปัจจัย 
ด้านเศรษฐกิจโลกเป็นหลัก แม้ว่าตลาดคลายความกังวลจาก 
วิกฤติหนี้ในยุโรปและหน้าผาทางการคลังของสหรัฐฯ รวมทั้ง 
ความเชื่อมั่นในตลาดการเงินโลกปรับดีขึ้น หลังจากผลการหารือ
เกี่ยวกับการปรับลดการขาดดุลการคลังและตัวเลขเศรษฐกิจของ
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สหรัฐฯ และจีนปรับดีขึ้น ท�าให้เกิดการเคลื่อนไหวเงินลงทุนใน
ตลาดเกดิใหม่มาก ซึง่ส่งผลให้ความผนัผวนด้านอตัราแลกเปลีย่น 
ที่ค่าเงินบาทแข็งตัวขึ้นตั้งแต่ปี 2555 จนถึงไตรมาสที่ 2 ของ 
ปี 2556 แต่กลับอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วในครึ่งปีหลัง และมี 
แนวโน้มอ่อนค่าลงอีก ท�าให้ กบข. ต้องเน้นถึงการบริหาร 
ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และ กบข. 
ก็ได้วางแผนการลงทุนให้มีการกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์
ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความสมดุลของผลตอบแทนและความเสี่ยง  
ซึ่งเป ็นไปตามแนวทางจัดสรรการลงทุนระยะยาวที่ค� านึง 
ความส�าคัญของบทบาทสินทรัพย์ลงทุนแต่ละประเภทต่อ
วัฏจักรเศรษฐกิจ (Role-based Strategic Asset Allocation)  
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกองทุนได้ยืดหยุ ่นตามภาวะ 
การลงทุนหลากหลายลักษณะ ตอบสนองต่อภาวะทางเศรษฐกิจ
ในช่วงต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

กบข. ได้ก�าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของผู ้ออกตราสาร และ 
ความเสี่ยงของตราสารเฉพาะรายการ อีกทั้ง มีการก�าหนด
กรอบความเสี่ยงด้านเครดิตในระดับกองทุน และมีการประเมิน 
ความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ออกตราสารที่ กบข. ลงทุน และ 
คู่ค้าที่ กบข. ท�าธุรกรรมการลงทุน 

นอกจากนั้น กบข. ยังได้ทบทวนคู ่มือเครดิตเพื่อให้ 
เหมาะสมเป็นปัจจุบันมากขึ้น มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ 
ในการก�าหนดวงเงินส�าหรับการท�าธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์
ตราสารทุนในประเทศ โดยน�าอันดับเครดิตและขนาดของคู่ค้า 
มาเป็นเกณฑ์ในการก�าหนดวงเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อลด 
ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกิดจากการที่คู ่ค้าหรือผู้ออกตราสาร 
ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน รวมถึงโอกาสที่คู่ค้าหรือผู้ออก
ตราสารจะถูกปรับอันดับความน่าเชื่อถือ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

กบข. ได้จัดให้มีระบบซึ่งสามารถวัดความเสี่ยงด้าน 
สภาพคล่องและสามารถประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงที่

สอดคล้องกับปริมาณและความซับซ้อนของธุรกรรม รวมถึง 
มีการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการจ่ายคืนเงิน 
แก่สมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ โดยเฉพาะช่วงที่สมาชิกถึงก�าหนด
เกษียณในเดือนกันยายนของทุกปี กบข. มีการจัดท�าประมาณ
การกระแสเงินรับและกระแสเงินจ่ายคืนสมาชิก เพื่อให้มั่นใจ
ว่าสมาชิกจะได้รับเงินคืนตามก�าหนดเวลาและไม่กระทบต่อ 
การลงทุนของสมาชิกที่ยังคงอยู่ในกองทุน

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)

ในการก�าหนดกลยุทธ์การท�างานแต่ละปีของ กบข. 
นั้น กบข. มีการประเมินสภาพแวดล ้อมทั้ งภายในและ 
ภายนอกประกอบกับการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  
หรือ SWOT Analysis เพื่อท�าความเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่  
โดยน�าจุดแข็งมาใช้ประโยชน์ร่วมกับโอกาส พร้อมๆ กับลด 
จุดอ่อนและป้องกันไม่ให้อุปสรรคต่างๆ มีบทบาทต่อการท�างาน
ของ กบข. โดย กบข. มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้าน
ยทุธศาสตร์องค์กรอย่างเป็นระบบ ช่วยให้สามารถน�าผลวเิคราะห์
เหล่านั้นมาพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์องค์กรและกลยุทธ์ใน 
การท�างานในแต่ละปี และในปี 2556 กบข. ได้มีการทบทวน 
สภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจไปข้างหน้า เพื่อน�ามาใช้ในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของ กบข. ต่อไปด้วย

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนั้น กบข. ได้
ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ครอบคลุมทุกฝ่ายงานเป็นประจ�าทุกปี ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐาน 
การควบคุมภายใน โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และคณะอนุกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการประเมิน

ในปี 2556 กบข. นอกจากการติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยง 
(Key Risk Indicators) เพื่อใช้ในการประเมินระดับความเสี่ยง  
และใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการประเมินโอกาสและผลกระทบ 
อันเกิดจากความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากแล้ว กบข.  



102 รายงานประจ�าปี 2556

ยังได้จัดท�ารูปแบบการรายงานสถานะความเสี่ยงองค์กรแบบ
กระชับและเป็นองค์รวมขึ้น เพื่อให้ผู ้บริหารสามารถติดตาม 
สถานะความเสี่ยงในภาพรวมของ กบข. ได ้ตลอดเวลา 
ทัง้ความเสีย่งด้านยทุธศาสตร์ ความเสีย่งจากการลงทนุ ความเสีย่ง 
จากการปฏบิตังิาน และความเสีย่งจากการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอีกส่วนหนึ่งที่ กบข. 
ให้ความส�าคัญคือแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดย 
กบข. ได้วางโครงสร้างรากฐานทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการท�างานภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ มีการเตรียมศูนย์ส�ารอง กรณีเกิดเหตุวิกฤติ
ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในส�านักงานตามปกติ โดยในปัจจุบัน 
มีระบบรองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของพนักงานได้ อีกทั้ง
มีการเตรียมการสื่อสารไปยังทุกภาคส่วน ทั้งการสื่อสารภายใน
ส�านักงาน การสื่อสารกับคู่ค้า และการสื่อสารกับสมาชิกไว้อย่าง
พร้อมเพรียง 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ 

(Compliance Risk)

ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์นั้น กบข. ได้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติ 
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) ใน 
การก�ากบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบด้านการลงทนุ (Investment 
Compliance) ควบคู่ไปกับการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการลงทุน
ของ กบข. เพื่อให้มั่นใจว่า การลงทุนของ กบข. เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ ระเบียบ และนโยบายที่ก�าหนดไว้ 

นอกจากนี้ ในการก�ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ 
ไม่ใช่การลงทุน (Non-investment Compliance) กบข.  
ยังจัดท�าแนวปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance  
Program) ในทุกส่วนงานให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร  
และต้องติดตามทบทวนกฎเกณฑ์และกระบวนการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงการติดตามก�ากับดูแล และจัดท�า
รายงานเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบทุกครึ่งปี

การมุ ่งสู ่แนวทางบูรณาการการก�ากับดูแลที่ดี  

การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการก�ากับ 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ เข ้มแข็ง  ( Integrated  

Governance, Risk Management, Compliance - GRC)

ในปี 2556 กบข. ได้จัดให้มีการประเมินตนเองถึง 
ระดับความพร้อมตามแนวทาง GRC ขึ้น เพื่อให้ทราบถึง 
ผลการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในองค์รวม โดยได้อ้างอิงแนวปฏิบัติที่ดี 
จากหน่วยงานต่างๆ มาเป็นเกณฑ์การประเมินตนเองดังกล่าว  
ซึ่งได้ช่วยให้ กบข. สามารถระบุจุดแข็ง จุดอ่อนของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของ กบข. เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา 
กบข. ตามหลัก GRC ต่อไป ในปี 2556 ได้มีการทบทวนแม่บท 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework)  
รวมถึงคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้งด้านการลงทุน  
ด้านยุทธศาสตร์ ด้านปฏิบัติการ และด้านการก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เห็นชอบให้แยกพิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้าน
ชื่อเสียงออกเป็นความเสี่ยงต่างหากที่ชัดเจนอีกความเสี่ยงหนึ่ง 
เนื่องจากความก้าวหน้าด้านข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
หรือโซเชียลเน็ตเวิร ์ก ท�าให้ต ้องเตรียมการบริหารจัดการ 
ความเสีย่งด้านชือ่เสยีงจากภยัคกุคามต่างๆ อย่างเป็นรปูธรรมด้วย

ทั้งนี้ กบข. ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง  
โดยก�าหนดเป ็นแผนงานระดับองค ์กร ที่ จะพัฒนาการ
บริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Integrated Risk  
Management) เพื่อให้เกิดความที่ผสมผสานการจัดการ 
เชิงรุก (Proactive Management) ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยการสร้างจริยธรรม  
และคุณธรรมในการก�ากับดูแลกิจการ โดยได้ก�าหนดให้จริยธรรม 
(Integrity) เป็นหนึ่งในคุณสมบัติพึงประสงค์ของพนักงานทุกคน
อีกด้วย
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กบข. มีภารกิจส�าคัญที่ได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกองทุนเงินออมเพื่อวัยเกษียณของสมาชิกข้าราชการ 
(Fiduciary Duty) คณะกรรมการ กบข. จึงได้ก�าหนดนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และ
หลักจริยธรรม จรรยาบรรณเพื่อเป็นกรอบหลักในการปฏิบัติงาน
ส�าหรับกรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานทุกคน และก�าหนด
ให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่าง
เคร่งครดัเพือ่ให้การด�าเนนิงานของ กบข. เป็นไปด้วยความซือ่สตัย์ 
สุจริตด้วยมาตรฐานสูงสุด รวมทั้งมีความโปร่งใส เป็นธรรม และ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกทุกราย

คณะกรรมการกับการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการประกอบด้วยผู ้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ในฐานะนายจ้าง ผูแ้ทนสมาชกิ ในฐานะลกูจ้าง และกรรมการอสิระ
ผูท้รงคณุวฒุใินด้านการลงทนุและการบรหิารจดัการทีไ่ด้รบัเลอืก
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดขึ้นอย่างชัดเจน จึงล้วนเป็นผู้มีความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนการก�าหนด
นโยบายและการบริหารกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการได ้อนุมัติแผนการด�าเนินงาน และ
แผนงบประมาณ ตลอดจนตัวชี้วัดองค์กร (Corporate Key  
Performance Indicators) เพือ่ใช้ในการตดิตามและประเมนิผล
การด�าเนินงานของ กบข. ตามแผนการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้  
รวมทั้งได้อนุมัติแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว (Strategic  
Asset Allocation) ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานด้าน
การลงทุนเป็นประจ�าทุกเดือนโดยเปรียบเทียบกับตัวเทียบวัด 
ที่ก�าหนด (Benchmark) และก�ากับดูแลให้การจัดการลงทุน 
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายในกรอบของกฎ ระเบียบ และ
ข้อบงัคบัทีก่�าหนด ทัง้ในส่วนของการลงทนุที ่กบข. ด�าเนนิการเอง 
และการลงทุนที่มอบหมายให้ผู ้จัดการกองทุนภายนอกรับไป
ด�าเนินการตามสัญญาจ้าง พร้อมกันนั้นได้ก�ากับดูแลการซื้อขาย
หลกัทรพัย์ของพนกังาน บคุคลในครอบครวัและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง
ตามระเบียบซึ่งได้ทบทวนใหม่ ซึ่งตลอดปี 2556 ไม่พบว่ามี 
การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบที่ก�าหนด 

ในการด�าเนินงาน คณะกรรมการได ้แต ่งตั้ งคณะ
อนุกรรมการขึ้นช่วยกลั่นกรองงานด้านต่างๆ โดยก�าหนดกฎบัตร
เป็นกรอบของการปฏิบัติหน้าที่และทบทวนให้มีความเหมาะสม 
อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เทียบเคียงกับแนวทางของ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและกองทนุ

บ�าเหน็จบ�านาญต่างประเทศ ซึ่งผลการประเมินประจ�าปี 2556  
ในทัง้ 3 มติ ิได้แก่ การประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการหรอื
อนุกรรมการทั้งคณะ การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
และอนกุรรมการเป็นรายบคุคล และการประเมนิการปฏบิตัหิน้าที่ 
ของประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการ อยู่ในเกณฑ์ดี

นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัส่งเสรมิให้ กบข. บรษิทัที ่กบข. 
ลงทนุ และคูค้่า/คูส่ญัญาของ กบข. น�าปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม สงัคม
และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance:  
ESG) มาบรูณาการในการบรหิารกจิการ โดยเชือ่มัน่ว่า การบรหิาร
กจิการจะสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ผูถ้อืหุน้ในระดบัสงูสดุได้อย่างยัง่ยนื 
จะต้องมีการก�ากับดูแลกิจการและมีความรับผิดชอบต่อผู ้มี 
ส่วนได้เสียและสังคมไปพร้อมๆ กันด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หากมีการค�านึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(ESG) ในทุกกระบวนการทางธุรกิจ จะส่งผลดีโดยตรงต่อฐานะ 
การด�าเนินงานและศักยภาพในการท�าก�าไร รวมถึงราคาหุ้นของ
กิจการ 

ผลการด�าเนินงานส�าคัญๆ ของ กบข. ในด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการในปี 2556 สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance Policy Statement) โดยให้ความส�าคัญกับปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในการบริหาร
กิจการ และปรับปรุงข้อก�าหนดในการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้ชดัเจนยิง่ขึน้ โดยขยายความข้อก�าหนดเดมิทีห้่าม
ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่ด�าเนินงานในลักษณะเดียวกับ กบข. 
เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ครอบคลุมไปถึงบุคคลที่
ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกันในบริษัทหลักทรัพย์และบริษัท 
หลักทรัพย์จัดการกองทุน 

2. จัดท�าคู่มือในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนโดยให้
ความส�าคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(ESG) 

3. ปรบัปรงุการบรหิารความเสีย่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล โดยบูรณาการธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และ 
การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( Integrated  
Governance, Risk Management and Compliance : iGRC) 
และยกระดับเป็นแผนยุทธศาสตร์องค์กร 

4. ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติโดยก�าหนดมาตรการป้องกัน
และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด

5. ร่วมกับนักลงทุนสถาบันอีก 4 แห่ง ได้แก่ สมาคม
บริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคม 
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ประกนัชวีติไทย และส�านกังานประกนัสงัคม โดยการสนบัสนนุของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ทริส 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด และบริษัท ทริส เรทติ้ง จ�ากัด ประกาศจุดยืน
ของกลุม่นกัลงทนุสถาบนัในการสนบัสนนุให้เกดิบรรษทัภบิาลทีด่ี  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความส�าคัญต่อการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่นในภาคปฏิบัติ 

6. ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการในปี 2556 สรุปได้ดังนี้ 

1) กบข. ได้ด�าเนินการปรับปรุงกลไกการก�ากับ
ดูแลต่างๆ ตามที่ที่ปรึกษาเคยเสนอไว้เมื่อเดือนมิถุนายน 2553  
เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

2) ไม่ปรากฏว่ามีการกระท�าฝ่าฝืนหลักจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และกฎ ระเบียบของกองทุน

 
การท�าหน้าที่ผู้ถือหุ้นที่มีความรับผิดชอบ

ในฐานะผู้ลงทุนสถาบันรายใหญ่ในตลาดทุนของประเทศ
และในฐานะที่ร่วมลงนามรับหลักเกณฑ์ที่องค์การสหประชาชาติ
ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ  

(Principles of Responsible Investment) กบข. พร้อมด้วย 
ผู ้จัดการกองทุนภายนอกที่ กบข. ว่าจ้างจึงให้ความส�าคัญ 
และวเิคราะห์ปัจจยั ESG ของแต่ละบรษิทัก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 
รวมทั้งได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ กบข. ลงทุนเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น 
และในขณะเดียวกันเพื่อยกระดับบรรษัทภิบาลของบริษัท 

ในปี 2556 กบข. ได้จัดส่งผู้แทนเข้าใช้สิทธิออกเสียงและ
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของทุกบริษัทที่ กบข. น�าเงิน 
ไปลงทุน รวมทั้งสิ้น 67 บริษัท แบ่งเป็นการประชุมใหญ่สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 66 ครั้ง และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 16 ครั้ง ทั้งนี้  
การออกเสยีงและลงคะแนนของผูแ้ทน กบข. เป็นไปตามแนวทาง
ที่ กบข. ก�าหนดอย่างรอบคอบ (Proxy Voting Guideline) 
ส�าหรับวาระที่ กบข. ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ประกอบด้วย 
วาระที่บริษัทเสนอขอท�าธุรกรรมที่เกี่ยวกับบริหารกิจการโดย
ทั่วไปเพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปได้โดยราบรื่น และ
วาระที่มีข้อมูลและรายละเอียดอย่างครบถ้วนที่ กบข. สามารถ
พิจารณาได้ว่าธุรกรรมนั้นๆ จะเป็นผลดีหรือเป็นประโยชน์กับ 
ผู ้ถือหุ ้นโดยรวม ส่วนวาระที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย 
ได้แก่ ธรุกรรมทีไ่ม่สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่ 
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม 

จ�านวนเรื่องที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย

1. กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับต�าแหน่ง โดยมีวาระต่อเนื่องเกินกว่า 10 ปี 25 คน 21 บริษัท

2. กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อ เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่ถึงร้อยละ 75 4 คน 4 บริษัท 

 ของการประชุมในปีที่ผ่านมา

3. ประธานกรรมการและกรรมการอิสระด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 1 คน 1 บริษัท

 กับบริษัท

4. การเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการในขณะที่ผลประกอบการของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 1 ครั้ง 1 บริษัท

5. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้ผู้ถือเดิมในสัดส่วนที่น้อยเกินไป 1 ครั้ง 1 บริษัท

 กระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายเดิม (Control Dilution)
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ส�าหรับการลงทุนในต่างประเทศ นั้น กบข. มอบหมาย
ให้ผู้จัดการกองทุนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน โดยก�าหนด
ให้ออกเสียงลงคะแนนตามแนวทางการออกเสียงลงคะแนนใน 
การประชุมผู้ถือหุ้นของ Institutional Shareholder Services 
Inc. (ISS) ซึง่เป็นผูน้�าด้านการให้บรกิารเรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการ
ในอุตสาหกรรมลงทุน สรุปได้ว่า มีการใช้สิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
ทั้งสิ้น 645 บริษัทใน 29 ประเทศ แบ่งเป็นการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น 629 ครั้ง และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 69 ครั้ง  
จ�านวนวาระที่ออกเสียงลงคะแนนรวม 8,989 วาระ แบ่งเป็น 
วาระที่ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยจ�านวน 6,958 วาระ และ
วาระที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย/งดออกเสียงจ�านวน 
2,031 วาระ ซึ่งส่วนใหญ่ของการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย 
เป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การก�าหนด
ค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการและผู้บริหาร การให้หรือ 
ไม่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมในการซื้อหุ้นก่อน การออกใบส�าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้พนักงานและผู้บริหาร

การบริหารงานด้วยความโปร่งใส

กบข. ให้ความส�าคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส 
(Transparency) จึงรายงานข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับผลการ 
ด�าเนินงานของกองทุนผ่านเว็บไซต์ของ กบข. (www.gpf.or.th) 
เพื่อให้สมาชิกเข้าดูได้เมื่อต้องการ ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาส 
สัดส่วนการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับ 
คณะกรรมการ กบข. ฯลฯ นอกจากนีไ้ด้เปิดเผยผลการด�าเนนิงาน
ของ กบข. ต่อที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกตามกรอบที่กฎหมาย
ก�าหนด โดยมีข้อมูลส�าคัญ อาทิ รายงานประจ�าปี รายงานของ
คณะกรรมการ กบข. รายงานการตรวจสอบ รายงานการก�ากับ
ดูแลกิจการ ซึ่งในการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจ�าปี 2556 
ประธานกรรมการ กบข. ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน 
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการ
สมาชิกสัมพันธ์ พร้อมด้วยกรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมโดย 
พร้อมเพรียงเพื่อรายงานผลการด�าเนินงานและตอบข้อซักถาม
ของที่ประชุม
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กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

กิจกรรม กบข. เพื่อสังคม “ฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรี”

จากปัญหาอุทกภัยน�้าท่วมใหญ่ในปี 2556 นั้น สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายไปทั่วทุกพื้นที่ กบข. เข้าใจถึง 
ความเดือดร้อนและความเสียหายที่เกิดขึ้นในสังคม จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสถานศึกษากว่า 10 แห่ง ในจังหวัดปราจีนบุรี  
โดยได้รับความร่วมมือร่วมแรงจากคณะผู้บริหาร พนักงาน กบข. และเพื่อนข้าราชการสมาชิก กบข. กว่า 50 ชีวิต เข้าไปส�ารวจพื้นที่ 
ความเสียหาย และได้ร่วมกันท�าความสะอาด ปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อให้โรงเรียนกลับมาสอนได้ตามปกติ อีกทั้งยังจัดหาสื่อการเรียน 
การสอนและครุภัณฑ์ที่จ�าเป็นเพื่อให้นักเรียนและครูได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือและสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่าง กบข. สมาชิก กบข. และชุมชนอย่างยั่งยืน
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ฟื้นฟูแหล่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กบข. จัดท�าโครงการพื้นฟูแหล่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ประสบ 
ความเสียหายจากอุทกภัยในปี 2556 โดยได้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ จัดซื้อพันธ์ุพืช ท�าแปลงเกษตร และปรับสภาพดินเพื่อปลูกพืชผัก 
สมุนไพร ท�าให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่เกษตรเหล่านี้ได้ดังเดิม





Portfolio diversification strategy  

ensures your security.

กลยุทธ์กระจายการลงทุน มุ ่งสร้าง

เสถียรภาพทางการเงิน ให ้มั่ นคง

MORE 
choices

แผนยุทธศาสตร์
ปี 2557



110 รายงานประจ�าปี 2556

การกลับไปใช ้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญ
ตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 ของสมาชิก กบข. 
ทีเ่ริม่รบัราชการก่อนวนัที ่27 มนีาคม 2540 
และสมัครเข้าเป็นสมาชิก กบข.

รัฐบาลได้จัดตั้ง “กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ” 
หรือ “กบข.” ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2539 และเริ่มด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 
2540 โดยเชิญชวนข้าราชการที่รับราชการอยู่ในขณะนั้น ให้
พิจารณาใช้สิทธิเลือกแนวทางการรับบ�าเหน็จบ�านาญแบบเดิม
ตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
หรือสมัครเป็นสมาชิก กบข. ซึ่งจะได้รับเงินก้อนจาก กบข. และ
บ�าเหน็จหรือบ�านาญ โดยบ�านาญจะลดลงกว่าแบบเดิม 

ในช่วงต้นปี 2540 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีการจัดท�า
เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิหากเป็น
สมาชิก กบข. โดยข้าราชการที่สมัครเป็นสมาชิก กบข. จะต้อง
ถูกหักเงินเดือนน�าส่งเป็นเงินสะสมและรัฐจะส่งเงินสมทบให้แก่ 
สมาชิก กบข. รวมทั้งมีการค�านวณเงินประเดิมและเงินชดเชย 
ให้แก่สมาชิก กบข. เพื่อชดเชยสูตรบ�านาญที่เปลี่ยนแปลงไป 
จากเดิมด้วย ตลอดจนมีการยกตัวอย่างการค�านวณผลประโยชน์
ที่สมาชิก กบข. จะได้รับตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นไว้ที่ 
ร้อยละ 9 ด้วย ท�าให้ข้าราชการมคีวามคาดหวงัว่า การเป็นสมาชกิ 
กบข. จะท�าให้ได้เงินตอบแทนเมื่อเกษียณอายุราชการมากกว่า 
บ�าเหน็จบ�านาญแบบเดิมตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 จึงมีข้าราชการกว่า 800,000 คน สมัคร
เข้าเป็นสมาชิก กบข. แต่ต่อมาสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวน
มากขึน้โดยล�าดบั รวมทัง้อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีต่้างๆ ลดต�า่ 
ลงมาก ท�าให้ผลตอบแทนจากการลงทุนของ กบข. ไม่เป็นไป 
ตามตัวอย่างที่ประมาณการไว้ กล่าวคือ มีผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 7 ซึ่งแม้ว่าผลตอบแทนที่ กบข. ท�าได้ดังกล่าวจะสูงกว่า
อตัราเงนิเฟ้อและอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ�า 12 เดอืน เฉลีย่ใน
ช่วงระยะเวลาเดยีวกนักต็าม แต่สมาชกิ กบข. กไ็ม่พอใจเนือ่งจาก
ผลประโยชน์ตอบแทนของเงิน กบข. ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  
และเห็นว่าผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุราชการโดยรวมลดลง  
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้รับบ�านาญที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก กบข. 
และสมาชิก กบข. ส่วนหนึ่งได้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปยัง 
กบข. และกรมบัญชีกลาง โดยจะขอคืนสิทธิในการเป็นสมาชิก 
กบข. และขอกลับไปใช้สิทธิรับบ�าเหน็จบ�านาญแบบเดิมตาม 
พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

กรมบัญชีกลางจึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและให้ 
ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษา “โครงการ
ศึกษาแนวทางการช่วยเหลือผู ้รับบ�านาญ ด้านการปรับสูตร 
การค�านวณบ�านาญ และการจ ่ายบ�าเหน็จด�ารงชีพ” ซึ่ง 
ผลการศกึษาสรปุได้ว่า สตูรการคดิค�านวณบ�านาญตามมาตรา 63 
แห่งพระราชบญัญตักิองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
ไม่เป็นธรรมกับข้าราชการที่สมัครเป็นสมาชิก กบข. และเสนอ
แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกดังกล่าวไว้หลาย
แนวทาง ซึ่งรวมถึงข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ทั้งหมด  
และแนวทางการปรับสูตรการค�านวณบ�านาญตามมาตรา 63  
แห ่งพระราชบัญญัติกองทุนบ� าเหน็จบ�านาญข ้าราชการ  
พ.ศ. 2539 ด้วย

อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางเห็นว่า กรณีของข้าราชการ
ที่เริ่มรับราชการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 ไม่เคยมีสิทธิตาม 
พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาก่อน 
จึงไม่อาจใช้สิทธิที่จะกลับไปเลือกรับบ�านาญตามพระราชบัญญัติ
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ได้ ส่วนแนวทางการปรับ
สูตรบ�านาญตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ควรให้มีผลต่อข้าราชการที่ 
รับราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และสมัครเป็นสมาชิก 
กบข. เท่านั้น เนื่องจากข้าราชการที่เริ่มรับราชการตั้งแต่วันที่  
27 มีนาคม 2540 ไม่เคยเป็นผู้มีสิทธิรับบ�าเหน็จบ�านาญตาม 
พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาก่อน

ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเห็นชอบให้น�าเสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหาความเสียเปรียบของข้าราชการที่รับราชการ 
อยู ่ก ่อนวันที่  27 มีนาคม 2540 และสมัครเป ็นสมาชิก  
กบข. โดยให้สิทธิขอกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญตาม 
พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ต่อ 
คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ)  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 
2556 และส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วเสนอคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ก่อนเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาต่อไป ในหลกัการดงัต่อไปนี้

1. เห็นชอบในหลักการตามร่างพระราชบัญญัติกองทุน
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
การคลังเสนอ

2. เห็นชอบให้ส�านักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ 
เข้าบัญชีเงินส�ารองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับภาระการจ่ายบ�าเหน็จ
บ�านาญ

UnDO
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3. เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและลดภาระให้แก่
ข้าราชการและผู้รับบ�านาญ จึงเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้
ส�าหรับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว รวมทั้งเงิน
บ�านาญส่วนเพิ่ม จากการด�าเนินการตามแนวทางที่ให้ข้าราชการ
และผู้รับบ�านาญ ซึ่งเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจสามารถเลือก
กลับไปรับบ�านาญตามระบบเดิม

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจร่างกฎหมาย 
ดังกล่าว และจัดท�าเป็น “ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิ 
ในบ�าเหนจ็บ�านาญตามพระราชบญัญตับิ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ 
พ.ศ. 2494” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกับร่างกฎหมาย 
ดังกล่าว และเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ 24 ปีที่ 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 26 (สมัยสามัญทั่วไป)  
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 พิจารณาและลงมติรับหลักการ
เรียบร้อยแล้ว โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

1. ร ่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเฉพาะแก่
ข้าราชการและผูร้บับ�านาญ ซึง่เริม่รบัราชการก่อนวนัที ่27 มนีาคม 
2540 และสมัครเป็นสมาชิก กบข.

2. สมาชิก กบข. ที่ประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จ
บ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 
2494 ให้แสดงความประสงค์ได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก�าหนด โดยให้สมาชิกภาพของสมาชิก กบข. ผู ้นั้นสิ้นสุดลง 
ตามที่กฎหมายก�าหนด และให้มีสิทธิได้รับบ�าเหน็จบ�านาญตาม 
พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

สมาชิก กบข. ที่ประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จ
บ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 
2494 ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และ 
ผลประโยชน์ของเงนิดงักล่าว โดยให้ กบข. ส่งเงนิดงักล่าวเข้าบญัชี
เงินส�ารอง ส�าหรับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว  
ให้ กบข. จ่ายคืนให้แก่ข้าราชการผู้นั้น

สมาชิก กบข. ที่ประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จ
บ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 
2494 ซึง่ได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วถงึแก่ความตายก่อนวนัออก
จากราชการ ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์นั้นไม่มีผลใช้บังคับ

3. ผู้รับบ�านาญ (สมาชิก กบข. ซึ่งเข้ารับราชการก่อน 
วันที่ 27 มีนาคม 2540 และสมัครเป็นสมาชิก กบข. แต่ได้ออก
จากราชการแล้ว) หากประสงค์จะขอกลับไปรับบ�านาญตาม 
พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ให้
แสดงความประสงค์ได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด และ
ผู้รับบ�านาญจะต้องคืนเงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และ 
ผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวที่ได้รับไปแล้วให้แก่ส่วนราชการ 

ผู ้เบิก โดยผู ้รับบ�านาญจะได้รับบ�านาญตามพระราชบัญญัติ
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ตั้งแต่วันที่ออกจาก
ราชการจนถึงวันที่กฎหมายก�าหนด โดยวิธีหักกลบลบกัน

ในการหักกลบลบกัน หากมีกรณีที่ผู้รับบ�านาญต้อง
คืนเงิน ให้ผู้รับบ�านาญคืนเงินแก่ส่วนราชการผู้เบิกภายในเวลา
ที่กฎหมายก�าหนด เพื่อน�าส่งให้กรมบัญชีกลาง โดยเงินที่ส่วน
ราชการผูเ้บกิได้รบัคนื ไม่เป็นรายได้ทีต้่องน�าส่งคลงัตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หากมี
กรณทีีต้่องคนืเงนิให้ผูร้บับ�านาญ กรมบญัชกีลางจะคนืเงนิให้ผูร้บั
บ�านาญ หากมีเงินเหลือจะน�าส่งเข้าบัญชีเงินส�ารอง

ผู ้รับบ�านาญซึ่งได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วถึง 
แก่ความตายก่อนวันที่กฎหมายก�าหนด ให้ถือว่าการแสดง 
ความประสงค์นั้นไม่มีผลใช้บังคับ และหากมีกรณีต้องคืนเงิน  
ให้ส่วนราชการผูเ้บกิแจ้งกรมบญัชกีลางเพือ่ถอนเงนิทีผู่ร้บับ�านาญ
คืนให้แก่ส่วนราชการผู้เบิก เพื่อคืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับมรดกของ 
ผู้รับบ�านาญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 จึงท�าให้ร่างกฎหมายดังกล่าว 
ยังค้างการพิจารณาอยู ่ที่สภาผู ้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม
บทบัญญัติมาตรา 153 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห ่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก�าหนดว่า เมื่อการเลือกตั้งทั่วไป
แล้วเสรจ็ และมกีารแต่งตัง้คณะรฐัมนตรชีดุใหม่แล้ว คณะรฐัมนตรี 
ชุดใหม่นั้นได้ยืนยันต่อรัฐสภาให้มีการพิจารณาร่างกฎหมาย
ดังกล่าวต่อไปภายใน 60 วัน นับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภา 
ครัง้แรก และรฐัสภามมีตเิหน็ชอบด้วย รฐัสภากส็ามารถพจิารณา
ร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไปได้ โดยไม่ต้องเริ่มกระบวนการ 
ตั้งแต่ต้นใหม่

ดังนั้นการพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติการกลับไป
ใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494” จึงจ�าเป็นต้องรอการพิจารณาตาม
กระบวนการนิติบัญญัติที่ก�าหนดไว้ ซึ่ง กบข. จะได้รายงาน 
ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวให้สมาชิก กบข. ทราบเป็นระยะๆ 
ตามความเหมาะสมต่อไป



112 รายงานประจ�าปี 2556

แผนยุทธศาสตร์ปี 2557 จัดท�าขึ้นเพื่อวางแนวทางใน 
การบริหารจัดการกองทุนให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของ 
กองทุนที่ก�าหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2539 โดยมีการติดตามและวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมในการด�าเนินงานทั้งภายนอกและภายใน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการก�าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน รายละเอียด 
ดังนี้ 

1.  เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านสมาชิก 

“สร้างความผูกพันกับสมาชิก ด้วยผลิตภัณฑ์และ

การสื่อสาร ที่มีกลยุทธ์และเนื้อหาที่ตรงกับลักษณะของกลุ่ม

เป้าหมาย”

แผนยทุธศาสตร์ด้านสมาชกิในปี 2557 มเีป้าหมายส�าคญั
คือ สร้างความผูกพันกับสมาชิก ด้วยผลิตภัณฑ์และการสื่อสาร 
ที่มีกลยุทธ์และเนื้อหาที่ตรงกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย โดยมี
แผนงานทั้งสิ้น 5 แผนงาน

1.	 ศึกษาความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อ	กบข.	รวมถึง
พฤตกิรรมการบรโิภคสือ่และความสนใจอืน่ของสมาชกิ เพือ่น�า
ผลที่ได้มาวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับ 
ความต้องการของสมาชิก การให้ความรู้เรื่องการวางแผนทาง 
การเงินและการลงทุน ตลอดจนแผนการสื่อสารอื่นๆ เพื่อให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.	 เสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่สมาชิก	 โดยท�าการวิจัยเพื่อ
ผลักดัน	Life	Path	เป็นแผนหลัก เพื่อสร้างความเพียงพอของ
เงินเพื่อการเกษียณ ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมส�าหรับ
สมาชิกแต่ละช่วงวัย

3.	 ขยายช่องทางการให้บริการสมาชิก โดยเพิ่ม 
ช่องทางการให้บรกิารข้อมลูสมาชกิผ่านอปุกรณ์ Mobile (Smart 
Phone/Tablet) เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้บริการด้วยตนเองได้
สะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

4.	 เพิ่มประสิทธิภาพการท�า	 CRM โดยอาศัยกลไก
พันธมิตรวิทยากร กลไกระบบฐานข้อมูล และพันธมิตร Portal 
เพื่อการสื่อสารและการให้บริการที่สามารถเข้าถึงสมาชิกอย่าง 
ทั่วถึงและครอบคลุมสมาชิกทุกกลุ่มทั่วประเทศ

5.	 รณรงค์และเผยแพร่ความรู ้การวางแผนทาง	
การเงินและการลงทุน	(Financial	Literacy) โดยจะกระตุ้นให้
สมาชิกตระหนักรู้ถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญของการเตรียม 
เงินให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายหลังเกษียณเพื่อรองรับอายุหลัง
เกษียณที่ยาวขึ้น 

2.  เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านลงทุน

“ลงทุนอย่างถูกที่ ถูกเวลา และถูกต้อง” 

จากการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า การลงทุนใน
ตลาดหุน้ต่างประเทศยงัมคีวามน่าสนใจกว่าในประเทศ ดงันัน้แผน
ด�าเนินงานด้านลงทุนประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่

1.	 เตรียมแผนการลงทุนในต่างประเทศเพื่อรองรับ	
การขยายเพดานการลงทุน โดยมีแผนจะลงทุนใน Absolute  
Return Funds ซึ่งเป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่ในปี 2557  
นอกเหนือจากการขอขยายเพดานการลงทุนในต่างประเทศ 

2.	 การใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อเพิ่มผลตอบแทน
และการปรับปรุงกระบวนการลงทุนให ้มีประสิทธิภาพ	
เพิ่มขึ้น มีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจะจัดท�าแผนพัฒนา 
การลงทุนของการลงทุนทางเลือกในประเทศ ตลอดจนปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดสรรการลงทุนระยะสั้น (TAA) 
ให้ทัดเทียมผู ้จัดการกองทุนชั้นน�าโดยการศึกษาวิธีการของ  
Absolute Return Mandate ที่ กบข. ได้รับอนุมัติให้ลงทุนได้

3.	 ทบทวนตัวเทียบวัดการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อ
สามารถเทียบวัดผลการด�าเนินงานในแต่ละประเภทสินทรัพย์ 
(Asset Class) ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทาง 
การบริหารการลงทุนของ กบข. และเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น

แผนยุทธศาสตร์ปี 2557



113กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

3.  เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านองค์กร

“เน้นองค์ความรู้ คู่ความยั่งยืน เพื่ออนาคต”

เพื่อการเสริมสร้างให้องค์กรมีความแข็งแกร่งขึ้น โดย 
การใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และมีคลังข้อมูล
ส�าหรบัการบรหิารจดัการ ซึง่จะสนบัสนนุให้องค์กรเตบิโตได้อย่าง
ยั่งยืนในอนาคต แผนงานด้านการจัดการองค์กรจึงประกอบด้วย 
4 แผนงาน ได้แก่

1.	 บูรณาการธรรมาภิบาล	บริหารความเสี่ยง	และการ
ก�ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 (Integrated	Governance		
Risk	 Compliance) เพื่อให้ กบข. มีระบบบริหารจัดการ 
บูรณาการเชิงรุก (Proactive Integrated Management) ที่มี
ประสทิธภิาพทัว่ทัง้องค์กร โดยมุง่ให้เกดิระบบ Governance Risk 
Compliance หรือ GRC ที่ดี 

2.	 คลงัข้อมลูเพือ่การบรหิาร กบข. มแีผนทีจ่ะสร้างคลงั
ข้อมูล (Intelligence/Insight) จากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการบริหารงาน
และวางแผนกลยุทธ์

3.		เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองต่อธุรกิจ ใน
ปี 2557 กบข. จะพิจารณาคัดเลือกระบบงานหลักด้านลงทุน  
เพือ่มาเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการลงทนุ โดยเฉพาะการลงทนุ
ในต่างประเทศ และตราสารการลงทุนใหม่ๆ เพื่อรองรับกลยุทธ์
การลงทุนของ กบข. นอกเหนือจากการพัฒนาระบบบริหารงาน
สมาชิกต่อเนื่องตามแผน 2 ปี จากปี 2556 ซึ่งจะท�าให้ทดแทน
ระบบงานเดิมที่ใช้งานตั้งแต่ปี 2545 และจะขยายผลให้บริการ
สมาชิกโดยจัดท�า Member Self Service on Mobile เพื่อตอบ
สนองต่อรูปแบบการติดต่อสื่อสารสมัยใหม่ในปัจจุบัน ส�าหรับ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มีแผนที่จะออกแบบศูนย์
คอมพิวเตอร์ส�ารองใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว 
ว่ามีความเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และสามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.	 โครงการ	 CSR	 อย่างยั่งยืน กบข. มุ่งเน้นเรื่องการ 
ส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณในรูปแบบต่างๆ ตามพันธกิจ
ขององค์กร

4.  เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านบุคลากร

“พนักงาน กบข. เก่ง ดี มีจิตบริการ”

ในด้านการพัฒนาบุคลากร ได้ก�าหนดเป้าหมายหลัก 
ในการสร้างวัฒนธรรม ให้พนักงานเป็นบุคลากรที่ “เก่ง ดี  
มีจิตบริการ” โดยมุ ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับต้องมีความรู ้ 
พื้นฐานเกี่ยวกับ กบข. รวมถึงความรู้ด้านการบริหารการออม 
การลงทุน มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่งาน มีทักษะทางการสื่อสาร 
มีบุคลิกภาพที่ดีและมีจิตบริการ เพื่อเป็นตัวแทนในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจขององค์กรให้ดีที่สุด นอกจากนี้ มีแผนที่จะ 
เตรียมความพร้อมในการสร้างผู้สืบทอดต�าแหน่งในระดับต่างๆ  
ทั้งผู ้บริหารระดับสูงและผู ้บริหารฝ่ายงานหรือผู ้ เชี่ยวชาญ 
ในหน้าที่งานส�าคัญ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจขององค์กรมีความ
ต่อเนื่อง
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