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ข้อมูลองค์กร กบข.

ผลการด�าเนินงาน
ปี 2557

แผนยุทธศาสตร์
ปี 2558



สินทรัพย์สุทธิของปี 2557 จ�ำนวน 

713,945 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจำกปี 2556 จ�ำนวน 

77,082 ล้านบาท

ผลประโยชน์สุทธิของปี 2557 จ�ำนวน 

37,811 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจำกปี 2556 จ�ำนวน

14,167 ล้านบาท ประมำณร้อยละ 60



กบข. สร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้สมาชิกมีเงินเพียงพอในวัยเกษียณ

อัตรำผลตอบแทนของปี 2557

ร้อยละ 6.75
สูงกว่ำอัตรำเงินฝำกประจ�ำธนำคำร

และอัตรำเงินเฟ้อประมำณร้อยละ 5



RIGHT ASSETS
คณะกรรมกำร กบข. มีควำมรู ้และมีกระบวนกำรตัดสินใจที่รอบคอบ 

วิเครำะห์เลือกประเภทของกำรลงทุนตำมควำมเหมำะสม 

ในระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภำยใต้จรรยำบรรณและควำมโปร่งใส

ตราสารหนี้ไทย
ตราสารหนี้โลก

ตราสารทุนไทย
ตราสารทุนโลก

อสังหาริมทรัพย์ไทย
อสังหาริมทรัพย์โลก

โครงสร้างพื้นฐาน
สินค้าโภคภัณฑ์

RIGHT  ASSETS



ข้อมูลองค์กร
กบข.
•	 ข้อมูล	กบข.	โดยสังเขป	 006

•	 วิสัยทัศน์/ภารกิจ/ค่านิยมร่วม	(PASIT)	 007

•	 สถิติส�าคัญ	กบข.	 008

•	 สารจากประธานกรรมการ	 010

•	 รายงานจากเลขาธิการ	 012

•	 คณะกรรมการ	กบข.	 014

•	 คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน	 028

•	 คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์		 030

•	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	 032

•	 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง		 033

•	 คณะอนุกรรมการกฎหมาย	 034

•	 คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล		 035

•	 คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน	 036

	 และพิจารณาค่าตอบแทน

•	 คณะผู้บริหาร	กบข.	 038

•	 ลักษณะการด�าเนินงานของ	กบข.	 042

•	 โครงสร้างองค์กร	กบข.	 044

RIGHT  ASSETS
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บริษัท	ไทย	แอดมินิสเทรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	 งานทะเบียนสมาชิก

บริษัท	จีพีเอฟ	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	 บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท	ไทยพรอสเพอริตี้	แอ็ดไวซอรี่	จ�ากัด	 ที่ปรึกษาการลงทุน

กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย	1	-	อาคารอับดุลราฮิม	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย	2	-	โครงการซัมเมอร์เซ็ท	เลคพ้อยท์	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูล กบข. โดยสังเขป

ชื่อองค์กร 
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	(กบข.)

สถานที่ตั้ง 

990	ถนนพระราม	4	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500

โทรศัพท์	 0-2636-1000

โทรสาร	 0-2636-0603-4

สายด่วน	กบข.			 1179	

เว็บไซต์	 www.gpf.or.th	

อีเมล	 member@gpf.or.th	

เฟซบุ๊ก	 www.facebook.com/gpf1179	

ทวิตเตอร์		 www.twitter.com/gpf_1179	

Mobile	Application		ระบบบริการทันใจ	ในระบบปฏิบัติการ		

	 iOS	และ	Android

ประเภทธุรกิจ 

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

713,945	ล้านบาท

รอบระยะเวลาบัญชี 
1	มกราคม	-	31	ธันวาคม

ผู้สอบบัญชี 

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

นายทะเบียนสมาชิก 
บริษัท	ไทย	แอดมินิสเทรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด

บริษัทย่อย/กองทุน
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วิสัยทัศน์

ภารกิจ

สถาบันหลักในการบริหารเงินออม

เพื่อการเกษียณสุขที่สมาชิกไว้วางใจ

1. เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญและให้ประโยชน์ 

 ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ

2. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก

3. เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก

ค่านิยมร่วม (PASIT)

P Professional
ควำมเป็นมืออำชีพ

กำรมีควำมรู ้และควำมช�ำนำญในวิชำชีพ ผลิตงำนได้อย่ำง
มีคุณภำพตำมเวลำที่ก�ำหนด พร้อมทั้งตั้งใจปรับปรุง
และพัฒนำผลงำนให้อยู ่ในระดับสูงอยู ่ตลอดเวลำ 

s Service minded

จิตบริกำร

ให้บริกำรอย่ำงเข้ำใจควำมต้องกำรที่แท้จริงของลูกค้ำ 
ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร โดยมุ่งสร้ำงและรักษำ
ควำมสัมพันธ์ที่ดีในระยะยำว 

i integrity

คุณธรรมและจริยธรรม

ปฏิบัติงำนตำมหลักกฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กร ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี 
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของสมำชิกเป็นหลัก

team Spirit

ท�ำงำนเป็นทีมt
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันในองค์กร 
มีกำรท�ำงำนและตัดสินใจภำยใต้วัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยเดียวกันร่วมกัน

a achievement

มุ่งผลส�ำเร็จ

มุ ่งมั่นท�ำงำนในควำมรับผิดชอบให้ส�ำเร็จได้ตำมเป้ำหมำย
และแผนงำนที่ก�ำหนด
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ด้านสมาชิก

ด้านกองทุน

หมายเหตุ	:	นับเฉพาะสมาชิกที่เคยเลือกแผนอื่น	แล้วกลับมาเลือกแผนหลักเท่านั้น

หน่วย	:	ราย

หน่วย	:	ล้านบาท

 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

สมาชิกทั้งหมด	ณ	สิ้นปี	 	1,204,632		 	1,188,937		 	1,164,085	

สมาชิกพ้นสภาพ	 	37,649		 	30,091		 	42,502	

สมาชิกเข้าใหม่	 	53,344		 	54,943		 	39,583	

สมาชิกออมเพิ่ม	 	24,126		 	21,385		 	14,820	

สมาชิกออมต่อ	 	2,199		 	1,906		 	1,423	

สมาชิกเลือกแผนลงทุน	 	10,120		 	6,841		 	2,394	

•	 แผนผสมหุ้นทวี	 	4,063		 	2,977		 	2,218	

•	 แผนหลัก*	 	111		 	62		 	39	

•	 แผนตราสารหนี้	 	128		 	86		 	77	

•	 แผนตลาดเงิน	 	80		 	67		 	60	

•	 แผนสมดุลตามอายุ	60	 	5,435		 	3,454		 	-	

•	 แผนสมดุลตามอายุ	65	 	178		 	114		 	-	

•	 แผนสมดุลตามอายุ	70	 	125		 	81		 	-	

 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สถิติส�าคัญ กบข.

สินทรัพย์สุทธิ	 713,945	 	636,863		 	580,491	

	 ส่วนของสมาชิก	 496,017	 	458,437		 	426,218	

	 ส่วนของเงินส�ารอง	 217,928	 178,426	 154,273

ผลประโยชน์สุทธิ	 37,811	 23,644	 35,223

	 ส่วนของสมาชิก	 30,714	 20,346	 30,786

	 ส่วนของเงินส�ารอง	 7,097	 3,298	 4,437

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย	 0.22	 0.26	 0.26
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หมายเหตุ	:		1.	ข้อมูล	ณ	31	ธ.ค.	57	
	 2.	ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า	ค�านวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าอายุ	12	เดือน	เฉลี่ย	5	ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่

ด้านลงทุน อัตราผลประโยชน์สุทธิของสมาชิกระยะยาว
	 เปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ	และดอกเบี้ยเงินฝาก

หน่วย	:	ร้อยละ

กองทุนส่วนสมาชิก

อัตราเงินเฟ้อ

ดอกเบี้ยเงินฝาก

	 3	ปี

5	ปี

10	ปี

	 ตั้งแต่ตั้งกองทุน
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ตลอดปี	 2557	 คณะกรรมการ	 กบข.	 ได้ปฏิบัติหน้าที่	
ในการก�ากับดูแลและก�าหนดนโยบายเพื่อให ้การบริหาร	
เงินกองทุน	 ซึ่ งมาจากเงินออมของสมาชิก เป ็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง	 กบข.	 ที่มุ่งหวังให้สมาชิกมีเงินก้อน	
ส่วนเพิ่มจากเงินบ�าเหน็จหรือบ�านาญที่ได้รับจากรัฐจ�านวนหนึ่ง		
ไว ้ ใช ้ ในยามที่ออกจากราชการหรือเกษียณอายุราชการ		
โดยมีระบบการบริหารเงินลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม
ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 ระบบงานทะเบียนสมาชิก	
ที่มีประสิทธิภาพ	ให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว		
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในการรับบริการ	 และการ
บริหารองค์กรอยู่บนพื้นฐานของหลักการธรรมาภิบาล	 โปร่งใส
และตรวจสอบได้

การบริหารเงินกองทุนของ	 กบข.	 ซึ่งมีสินทรัพย์จ�านวน	
713,945	 ล้านบาท	 เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายด้วย
ความรอบคอบ	 ระมัดระวัง	 และกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์	
ที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	รวมทั้งได้มีการปรับ
นโยบายการลงทุนให้เหมาะสม	 เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจโลกที่เป็นปัจจัยส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตรา	

ผลตอบแทนจากการน�าเงินของสมาชิกไปลงทุน	 ปีที่ผ่านมา	
แม้ว่าภาวะเศรษฐกจิโลกจะผนัผวนตลอดปี	แต่จากการปรบัจดัสรร	
การลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม	 ท�าให้ปีที่ผ่านมา	
กบข.	 มีผลตอบแทนจากการลงทุน	 37,811	 ล้านบาท	 ส่งผลให้	
ผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิเพื่อจัดสรรให้สมาชิกในปี	 2557	
เท่ากับร้อยละ	6.75	และเฉลี่ย	5	ปี	และ	10	ปี	ย้อนหลัง	ในอัตรา	
เฉลี่ยร้อยละ	 6.04	 และ	 5.27	 ต่อปี	 ตามล�าดับ	 ซึ่งเป็นอัตรา	
ที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ในส่วนของการบริหารองค์กร	คณะกรรมการได้ตระหนัก
ถึงความส�าคัญของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้น		
จึงได้อนุมัติให้ส�านักงานร่วมกับบริษัท	 ทริส	 คอร์ปอเรชั่น	 จ�ากัด		
ท�าการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการองค์กร	
ของ	กบข.	ตามหลักการ	iGRC	(Integrated	Governance,	Risk		
Management	and	Compliance)	การบรูณาการ	3	กระบวนการ
หลักดังกล่าวเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริหาร	 รวมทั้ง	
ให้ผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจในระบบการบริหาร		
และช่วยสนับสนุนให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต	
ซึ่งจากการประเมินแนวปฏิบัติปัจจุบันของ	 กบข.	 เปรียบเทียบ

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านสมาชิก กบข.
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กับแนวปฏิบัติที่ดีตามแนวทางมาตรฐานและเกณฑ์วัดที่เป็น
มาตรฐานสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 พบว่า	 กบข.		
มีการด�าเนินงานที่ครบถ้วนในองค์ประกอบส�าคัญ	 แต่อย่างไรก็ดี	
ยงัมส่ีวนทีส่ามารถสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัองค์กรให้ดยีิง่ๆ	ขึน้ต่อไปได้	
ซึ่งคณะกรรมการได้ก�าหนดให้ส�านักงานด�าเนินการแผนงาน	
ปรับปรุงต่อเนื่องในปี	2558	แล้ว

ท่านสมาชิกครับ	ช่วงที่ผ่านมามีสมาชิกที่สมัครใจเข้าเป็น	
สมาชิก	 กบข.	 เรียกร้องขอให้ทบทวนสูตรการค�านวณบ�านาญ
ส�าหรับสมาชิก	 เนื่องจากมีจ�านวนน้อย	 และเงินที่ได้รับจาก		
กบข.	กต็�า่กว่าทีค่าดการณ์ตามทีม่กีารประชาสมัพนัธ์เมือ่ปี	2539		
ขอเรียนว่าขณะนี้รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติการกลับไปใช้	
สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 พ.ศ.	 2494	 พ.ศ.	 2557		
มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อ	 13	 ธันวาคม	 2557	 สาระส�าคัญคือ		
ให้สิทธิแก่ข้าราชการที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่	27	มีนาคม	2540	
ได้สิทธิเลือกอีกครั้งว่า	จะเป็นสมาชิก	กบข.	ต่อไป	หรือจะกลับไป	
ใช้สิทธิบ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ	 พ.ศ.	 2494	 ทั้งผู ้ที่เป็นสมาชิกปัจจุบันและผู ้รับ	
บ�านาญด้วย	ทัง้นีผู้ม้สีทิธทิกุคนต้องแสดงความประสงค์ภายในวนัที่		

30	 มิถุนายน	 2558	 หลังจากกฎหมายมีผลใช้บังคับ	 กบข.		
ได้ร ่วมกับกรมบัญชีกลาง	 ผนึกก�าลังกันท�าการสื่อสารเพื่อ
ให ้สมาชิกทุกคนเข ้าใจสาระส�าคัญของกฎหมายดังกล ่าว		
เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่สมาชิกต้องตัดสินใจให้รอบคอบ	
ประกอบกับคงจะไม่มีการแก้ไขอะไรท�านองนี้อีกแล้ว	

ผมขอเรียนท่านสมาชิกว่า	 คณะกรรมการตระหนักดี	
ถึงความรับผิดชอบในการบริหารเงินออมของสมาชิก	 ทุกคน	
มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่ก�ากับดูแล	 กบข.	
และจะไม่หยุดยั้งในการปรับปรุงการบริหารและการให้บริการ	
ของ	 กบข.	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกทุกคนเป็นส�าคัญ
ตลอดไป

	

(นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์)
ประธานกรรมการ

กบข. มีผลตอบแทนจากการลงทุน 37,811 ล้านบาท 

ส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิเพื่อจัดสรร 

ให้สมาชิกในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 6.75 และเฉลี่ย 5 ปี 

และ 10 ปี ย้อนหลัง ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 6.04 และ 5.27 

ต่อปี ตามล�าดับ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ 

และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
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 ปี	2557	เป็นปีแรกที่ผมเข้าท�างานในต�าแหน่งเลขาธิการ	
คณะกรรมการ	กบข.	ผมมคีวามตัง้ใจและมุง่มัน่ทีจ่ะบรหิารเงนิออม	
เพื่อการเกษียณอายุของสมาชิกกว่า	 1.2	 ล้านคนทั่วประเทศ		
ทุกประเภทข้าราชการ	 มีความสุขในขณะท�างานที่เห็นเงินออม	
ของท่านเพิ่มพูนขึ้น	 มีสวัสดิการและบริการดีๆ	 จาก	 กบข.		
มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในยามที่ออกจากราชการ	
เพราะได้รับเงินก้อนจาก	 กบข.	 เพิ่มจากเงินบ�านาญรายเดือน	
ที่ได้รับจากราชการ	ความสุขของสมาชิก	คือภารกิจส�าคัญในการ
มุ่งมั่นบริหาร	กบข.	ให้ประสบผลส�าเร็จตามที่ทุกคนคาดหวัง	

	 แผนงานที่ด�าเนินการปีที่ผ่านมา	 เป้าหมายใหญ่	 คือ		
การสร้างความผูกพันกับสมาชิกอย่างยั่งยืน	

	 แผนงานด้านสมาชกิ	เน้นสร้างความผกูพนัด้วยผลติภณัฑ์	
และการบริการที่มีเนื้อหาตรงกับลักษณะของกลุ ่มเป้าหมาย		
โดยได้น�าผลงานวิจัยสมาชิกปีที่ผ่านมาเป็นตัวก�าหนดแนวทาง	
การสือ่สาร	การบรกิารทีต่รงกลุม่ให้มากทีส่ดุ	ปีทีผ่่านมา	นอกจาก	
การสื่อสารกับสมาชิกโดยตรงและสื่อสารผ่านตัวกลาง	 เช่น
พันธมิตรตัวแทน	 พันธมิตรวิทยากร	 หรือพันธมิตรส่วนราชการ	
ที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้ว	 กบข.	 ได้เพิ่มช่องทาง	
การให้บรกิารข้อมลูสมาชกิผ่านอปุกรณ์	Mobile	(Smart	Phone/	
Tablet)	 เพื่อให้สมาชิกใช้บริการของ	 กบข.	 ได้สะดวกมากขึ้น		
ผลจากการสื่อสาร	การบริการ	และการให้ความส�าคัญกับสมาชิก	

ท�าให้ผลการส�ารวจความผูกพันของสมาชิกต่อ	กบข.	ที่เริ่มท�าปีนี้	
เป็นปีแรกได้คะแนน	ร้อยละ	68.6	และ	กบข.	จะพยายามด�าเนนิการ	
ต่างๆ	เพื่อให้ความผูกพันของสมาชิกต่อ	กบข.	เพิ่มขึ้นต่อไป	

	 ด้านลงทุน	หลักการส�าคัญที่สุด	คือ	การเน้นการลงทุนที่
ถูกที่	 ถูกเวลา	 และต้องถูกต้อง	 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายใหญ่
ของ	กบข.	การบริหารเงินของสมาชิกเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย
ระยะยาวที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ	 การบริหารเงินลงทุนปีที่ผ่านมา	
ส่งผลให้ผลตอบแทนการลงทุนสุทธิส�าหรับสมาชิกเฉลี่ย	 ตั้งแต่	
ตัง้กองทนุถงึ	31	ธนัวาคม	2557	เท่ากบัร้อยละ	6.88	ซึง่เป็นอตัรา	
ที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของ	
ช่วงเวลาเดียวกัน	การลงทุนของ	กบข.	เป็นไปด้วยความรอบคอบ
ระมดัระวงั	และลงทนุอย่างรบัผดิชอบ	(Responsible	Investment)		
โดยเลือกลงทุนในตราสารที่ออกโดยบริษัทที่ให้ความส�าคัญกับ
ความรบัผดิชอบในปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม	สงัคม	และธรรมาภบิาล		
(Environmental,	Social	and	Governance	หรอื	ESG)	เพือ่สร้าง	
การเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัที	่กบข.	ลงทนุและสร้างผลตอบแทน	
ระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของนักลงทุนสถาบัน
เช่น	กบข.	

	 ด้านบุคลากรและองค์กร	 บุคลากรขององค์กรคือ	
ทรัพยากรบุคคลที่มีความส�าคัญที่จะท�าให้องค์กรเดินทางไปสู่	
เป้าหมายที่ก�าหนดได้	ดังนั้น	พนักงานทุกคนต้องเป็นคนเก่ง	คนดี		

รายงานจากเลขาธิการ
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มีจิตบริการ	 ในขณะที่องค ์กรเองก็ต ้องสร ้างองค ์ความรู ้	
คูค่วามยัง่ยนื	และต้องไม่หยดุนิง่	ปี	2557	กบข.	ได้ให้ความส�าคญั
กับระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ	
ทั่วทั้งองค์กร	โดยจะมุ่งเน้นไปในแนวทางการจัดระบบโครงสร้าง
การก�ากบัดแูลทีด่	ี(Good	Governance)	การบรหิารความเสีย่งทีม่ี	
ประสทิธภิาพ	(Effective	Risk	Management)	และการปฏบิตังิาน	
ตามระเบียบกฎเกณฑ์อย่างถูกต้องเหมาะสม	 (Regulatory	
&	 Policy	 Compliance)	 ซึ่งมีการท�างานประสานกันอย่างมี	
ประสิทธิภาพ	 หรือที่เรียกโดยรวมว่า	 iGRC	 (Integrated		
Governance,	 Risk	 Management	 and	 Compliance)	
ส�านักงานได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเข้าท�าการประเมิน	 ผลปรากฏว่า	
กบข.	 มีการด�าเนินงานองค์ประกอบที่ส�าคัญ	 ซึ่งเป็นพื้นฐานของ
กระบวนการ	iGRC	ที่ครบถ้วนแล้วในบางส่วน	และมีบางประเด็น	
ควรต้องพัฒนาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 ซึ่งในปี	 2558	 ได้มี	
แผนงานที่จะด�าเนินการพัฒนาปรับปรุงต่อไป

	 สิ่งส�าคัญสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับ	 กบข.	 ในช่วงปีที่ผ่านมา	
ทีส่มาชกิให้ความส�าคญัตดิตามข่าวความเคลือ่นไหวเป็นอย่างมาก		
คอื	การตราพระราชบญัญตักิารกลบัไปใช้สทิธใินบ�าเหนจ็บ�านาญ
ข้าราชการ	พ.ศ.	2494	พ.ศ.	2557	หรอืทีเ่รยีกทัว่ไปว่า	พระราชบญัญตัิ		
UNDO	 สาระส�าคัญคือ	 ให้สิทธิแก่ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิก	
กบข.	 และผู้รับบ�านาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดซึ่งเคยเป็น	
สมาชิก	 กบข.	 ที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่	 27	 มีนาคม	 2540		

สามารถแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญ	
ตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 พ.ศ.	 2494	 ได้	
กล่าวคือให้สมาชิกที่มีสิทธิตัดสินใจอีกครั้งว่า	 จะเป็นสมาชิก	
กบข.	 ต่อไป	 เมื่อออกจากราชการจะได้รับทั้งเงินก้อนจาก	 กบข.		
และบ�านาญสูตร	 กบข.	 จากทางราชการ	 หรือจะกลับไปรับ
บ�านาญเดิม	 ซึ่งเมื่อออกจากราชการจะได้รับเพียงเงินบ�านาญ
สูตร	 2494	 อย่างเดียว	 โดยไม่มีเงินก้อนจาก	 กบข.	 ขอเรียน	
ท่านสมาชกิว่า	สมาชกิต้องตดัสนิใจด้วยตนเอง	เป็นสทิธส่ิวนบคุคล	
เพราะปัจจัยในการตัดสินใจของแต่ละคนจะแตกต่างกัน	 เช่น		
เวลาราชการ	รูปแบบการรับเงิน	สุขภาพ	เป็นต้น	

	 สุดท้ายนี้	 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจ	
ติดตามผลงานของ	 กบข.	 และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์	
ต่อการปรับปรุงการด�าเนินงานให้ดียิ่งๆ	 ขึ้นต่อไป	 ในนาม	
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน	 ขอเรียนว่า	 พวกเรามีความตั้งใจ
และมุ่งมั่นที่จะบริหาร	 กบข.	 ในทุกด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์	
และให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจในการเป็นสมาชิกให้ดีที่สุด	

(นายสมบัติ	นราวุฒิชัย)
เลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.

หลักการส�าคัญที่สุด คือ การเน ้นการลงทุน 

ที่ถูกที่ ถูกเวลา และต้องถูกต้อง เพื่อให้เป็นไป 

ตามเป ้าหมายใหญ่ของ กบข. การบริหารเงิน 

ของสมาชิกเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาว 

ที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
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นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการ
อายุ	60	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	(การบัญชี)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	
•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
	 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	the	Strategy			
	 (SFE)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 International	Financial	Fraud	Training	Program	(IFFT)	
	 Internal	Revenue	Service	(IRS.)	Georgia	สหรัฐอเมริกา

ประวัติการท�างาน
•	 2556	-	ปัจจุบัน	 ปลัดกระทรวงการคลัง
•	 2554	-	2556	 รองปลัดกระทรวงการคลัง
•	 2553	-	2554	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง
	
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ประธานกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	
•	 ประธานกรรมการกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต
•	 กรรมการ	คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
•	 กรรมการ	ข้าราชการศาลยุติธรรม

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
กรรมการ,	ประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์,	
ประธานอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	60	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 Master	of	Public	Administration,	Middle	Tennessee	State	
	 University	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	ศิลปศาสตร์	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Financial	Statements	for	Director		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการท�างาน
•	 2553	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการ	ก.พ.
•	 2551	-	2553		 รองเลขาธิการ	ก.พ.
•	 2549	-	2551		 ที่ปรึกษาระบบราชการ	
	 	 (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล	10	ชช.)	ส�านักงาน	ก.พ.
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ กบข.
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นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
กรรมการ
อายุ	58	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตร์	(รัฐประศาสนศาสตร์)	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	ศิลปศาสตร์	(รัฐศาสตร์)	
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.) 
 
ประวัติการท�างาน
•	 2556	-	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
•	 2553	-	2556		 รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
•	 2552	-	2553		 ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•	 กรรมการ	คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
•	 กรรมการ	สภาสถาบันพระปกเกล้า
•	 กรรมการ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	บริษัท	สายการบินนกแอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการ
อายุ	57	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	D.E.A.	de	DROIT	PUBLIC	
	 มหาวิทยาลัย	Strasbourg	iii	(Robert	Schuman)	
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	(เกียรตินิยม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
•	 ประกาศนียบัตรชั้นต้นทางกฎหมายเปรียบเทียบ	
	 มหาวิทยาลัย	Strasbourg	iii	(Robert	Schuman)	
•	 ประกาศนียบัตรทางการบริหารรัฐกิจ	
	 วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ	(ENA)	ประเทศฝรั่งเศส
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)		
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	
	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	ส�านักงาน	ก.พ.
•	 หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง	
	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
•	 หลักสูตร	Administration	Litigation	and	Supervision	ประเทศฝรั่งเศส
•	 หลักสูตร	Public	Administration	ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการท�างาน
•	 ตุลาคม	2557	-	ปัจจุบัน	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	
•	 2555	-	2557		 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	(นักบริหารสูง)		
	 	 รักษาราชการแทน	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	
•	 2549	-	2555		 กรรมการร่างกฎหมายประจ�า

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
•	 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	
•	 กรรมการ	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	จ�ากัด	
•	 กรรมการ	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	(อพวช.)	
•	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
•	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
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นายปรเมธี วิมลศิริ
กรรมการ
อายุ	55	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง	
	 มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน	แคนาดา	
•	 ปริญญาโท	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ		
	 มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย	สหรัฐอเมริกา	
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์		
•	 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง		
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์				 	
	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน

ประวัติการท�างาน
•	 2552	-	ปัจจุบัน	รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
	 	 และสังคมแห่งชาติ	
•	 2548	-	2552		 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน	(ระดับ	10)	
•	 2545	-	2548		 ผู้อ�านวยการส�านักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค	

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)
•	 กรรมการบริหาร	ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
	 กับประเทศเพื่อนบ้าน	(สพพ.)
•	 กรรมการบริหาร	ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
กรรมการ
อายุ	52	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Master	of	Business	Administration			 	
	 M.B.A.	University	of	New	Haven	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

ประวัติการฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
•	 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง	:	ผู้บริหารส่วนราชการ	(นบส.2)	
	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(หลักสูตรที่	1)	
	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
•	 หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ	
	 ส�านักงานกิจการยุติธรรม		
•	 Financial	Instrument	and	Markets	2004,	
	 Harvard	Business	School

ประวัติการท�างาน
•	 2557	-	ปัจจุบัน	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
•	 2554	-	2557	 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน	
	 	 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
•	 2552	–	2554	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
•	 กรรมการ	คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•	 กรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จ�ากัด
•	 กรรมการ	คณะกรรมการก�ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
•	 กรรมการ	คณะกรรมการจัดการกองทุนฟื้นฟูเพื่อการพัฒนาระบบ	 	
	 สถาบันการเงิน
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นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
กรรมการ,	อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ	60	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
•	 Master	of	Business	Administration	in	Financial,	
	 Catholic	University,	Belgium	
•	 ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี			 	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Advance	Management	Program,	INSEAD	ฝรั่งเศส
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตร	Executive	Development	Program	Wharton	School	
	 of	Management	สหรัฐอเมริกา

ประวัติการท�างาน
•	 2555	-	ปัจจุบัน	รองผู้ว่าการ	ด้านเสถียรภาพการเงิน	
	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 2553	-	2555		 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	สายตลาดการเงิน	
	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายการเงิน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
•	 กรรมการ	คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่	19

นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการ
อายุ	59	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
•	 ปริญญาโท	รัฐศาสตร์	สาขาบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)		
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	
	 วิทยาลัยการยุติธรรม	ส�านักงานศาลยุติธรรม
•	 หลักสูตร	Financial	Management,	The	Royal	Air	Force,	USA
•	 หลักสูตร	Executive	Development	Program,	Kellogg,	
	 School	of	Management,	Northwestern	University,	USA
•	 หลักสูตร	Middle	Management	Professional,	Revenue	Canada
 
ประวัติการท�างาน
•	 2555	-	ปัจจุบัน	อธิบดีกรมบัญชีกลาง
•	 2554	-	2555		 รองปลัดกระทรวงการคลัง
•	 2553	-	2554		 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	การประปานครหลวง
•	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.	ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 กรรมการ	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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นายวรพล โสคติยานุรักษ์
กรรมการ
อายุ	60	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาเอก	Finance,	The	Wharton	School,	
	 University	of	Pennsylvania	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท	Finance,	The	Wharton	School,	
	 University	of	Pennsylvania	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ,	Syracuse	University	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	ภาครัฐ	เอกชน	และการเมือง	
	 (ปริญญาบัตร	วปม.)	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Role	of	Chairman	Program	(RCP)
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
	 ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	(ปปร.)	สถาบันพระปกเกล้า				
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
•	 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	(บยป.)				 	
	 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง	
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	สถาบันวิทยาการพลังงาน	
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน	ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ	
	 พลเรือน														

ประวัติการท�างาน
•	 2554	-	ปัจจุบัน	เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์	
	 	 และตลาดหลักทรัพย์
•	 2553	-	2554		 ผู้อ�านวยการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน				 	
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
•	 2548	-	2553		 รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•	 ประธานกรรมการ	คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
•	 กรรมการ	คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
กรรมการ
อายุ	58	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาเอก	Labor	Economics,	University	of	Notre	Dame,	
	 Indiana	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท	Economics,	University	of	Notre	Dame,
	 Indiana	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท	Rural	Development	Planning,
	 Asian	Institute	of	Technology	(AIT)
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์การพัฒนา	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมปกครองระดับสูง	ส�านักงานศาลปกครอง
•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย
	 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	สถาบันพระปกเกล้า
•	 Executive	Development	Program;	Kellogg	School	of	Management,	
	 North	Western	University,	Evanston	สหรัฐอเมริกา

ประวัติการท�างาน
•	 2557	-	ปัจจุบัน	เลขาธิการส�านักงานนโยบาย
	 	 และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
•	 2557		 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
•	 2555	-	2557		 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
	 	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
•	 2554		 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	
•	 กรรมการ	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)
•	 กรรมการ	องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
•	 กรรมการ	ส�านักพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)
•	 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	
	 ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)
•	 ประธานอนุกรรมการปรับโครงสร้างและอัตราก�าลัง	
	 องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชินูปถัมภ์	
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นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล
กรรมการ,	ประธานอนุกรรมการกฎหมาย,	
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	66	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	(เกียรตินิยมดี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
	 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	สถาบันพระปกเกล้า

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(นบส.)	
	 วิทยาลัยนักบริหาร
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	
	 กระทรวงยุติธรรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	
	 ส�านักงานอัยการสูงสุด
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	
	 สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน	
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCoT)  

ประวัติการท�างาน
•	 2554	-	ปัจจุบัน	อัยการอาวุโส	ส�านักงานคดีอัยการสูงสุด
•	 2550	-	2554		 รองอัยการสูงสุด
•	 2548	-	2550		 ผู้ตรวจราชการอัยการ

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ไม่มี	  

นายวีระพล ตั้งสุวรรณ
กรรมการ,	อนุกรรมการกฎหมาย
อายุ	63	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 Master	of	Law	(LL.M),	New	York	University,	USA	
•	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	
•	 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	(ป.ร.ม.)		
	 สถาบันพระปกเกล้า 
 
ประวัติการท�างาน
•	 2556	-	ปัจจุบัน	รองประธานศาลฎีกา
•	 2552	-	2556		 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
•	 2550	-	2552		 ผู้พิพากษาศาลฎีกา	
•	 2543	-	2550		 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์	 
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการตุลาการ
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นายไพฑูรย์ พิมพ์ทอง
กรรมการ
อายุ	59	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	(ศษ.ม)	การบริหารการศึกษา	
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 ครุศาสตรบัณฑิต	(คบ.)	สังคมศึกษา	
	 วิทยาลัยครูมหาสารคาม

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรการด�าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
	 ส�าหรับผู้เป็นกรรมการสอบสวน
•	 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา	โครงการยกระดับคุณภาพครู
	 และผู้บริหารทั้งระบบ
•	 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาตามระบบคุณธรรม		 	
	 ส�านักงาน	กคศ.

ประวัติการท�างาน
•	 2551	-	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการช�านาญการพิเศษ	โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย		
	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น	เขต	2
•	 2550	-	2551		 ผู้อ�านวยการช�านาญการพิเศษ	โรงเรียนบ้านวังแสง		
	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น	เขต	2
•	 2542	-	2550		 ผู้อ�านวยการช�านาญการพิเศษ	โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย		
	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น	เขต	2

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการองค์กรช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกคุรุสภา	
	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
•	 รองประธานองค์กรเครือข่ายสมาชิก	กบข.	แห่งประเทศไทย
•	 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์	สหพันธ์องค์กรครูและบุคลากร
	 ทางการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(ส.อ.ค.ฉ.)

รองศาสตราจารย์วิทยา  จันทร์ศิลา
กรรมการ
อายุ	58	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาเอก	Educational	Administration	(Ph.D.)	
•	 ปริญญาโท	บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา	(ค.อ.ม.)	
•	 ปริญญาตรี	อุตสาหการ-เครื่องมือกล	(ค.อ.บ.)	

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง	สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง	

ประวัติการท�างาน
•	 2556	-	ปัจจุบัน	 ประธานสภาอาจารย์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	(สมัยที่	5)
•	 2539	-	2554	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต	มหาวิทยาลัยนเรศวร
•	 2538	-	2539	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	บัณฑิตวิทยาลัย		 	
	 	 มหาวิทยาลัยนเรศวร
•	 2536	-	2538	 ผู้ช่วยอธิการบดี	มหาวิทยาลัยนเรศวร
•	 2534	-	2535	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	คณะศึกษาศาสตร์		 	
	 	 มหาวิทยาลัยนเรศวร
•	 2533	-	2534	 รักษาการผู้อ�านวยการกองกิจการนิสิต	
	 	 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
•	 รองศาสตราจารย์ประจ�าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	
	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
•	 ผู้อ�านวยการโครงการจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดาร
	 บนเขตพื้นที่สูงชายแดนไทย-เมียนมาร์	ด้านจังหวัดตาก
	 ให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาตามพระราชด�าริ
	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
•	 ประธานคณะกรรมการหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต	
	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยนเรศวร
•	 ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	39
•	 อนุกรรมการอุทธรณ์	ร้องทุกข์	และจรรยาบรรณ	
	 ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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พันต�ารวจเอก พรพันธ์ ทิมข�า
กรรมการ,	อนุกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	57	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง	ปีงบประมาณ	2557	
	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	
•	 หลักสูตรโรงเรียนผู้ก�ากับการ	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	
•	 ใบอนุญาตประกอบวิชาสอบสวน	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิ

ประวัติการท�างาน
•	 2557	-	ปัจจุบัน	 รองผู้บังคับการ	ศูนย์ฝึกอบรม	
	 	 ศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้	
•	 2555	-	2557		 รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน	
	 	 ศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจชายแดนภาคใต้		
	 	 ศูนย์ฝึกอบรม	ศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจ
	 	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	
•	 2552	-	2555		 ผู้ก�ากับการ	กองก�ากับการซักถาม	1	กองบังคับการ	
	 	 สืบสวนสอบสวน	ศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจ
	 	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	
	 	 ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรศรีสาคร	จังหวัดนราธิวาส	
	 	 ผู้ก�ากับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวน	
	 	 ศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจ	จังหวัดชายแดนภาคใต้

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ไม่ม ี  

นายสิทธิพร สท้านไตรภพ
กรรมการ,	อนุกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	60	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	(บยป.)	
	 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง	ส�านักงานศาลปกครอง
•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
	 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	สถาบันพระปกเกล้า	
•	 หลักสูตรกฎหมายปกครองส�าหรับผู้บริหาร		
•	 หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงส�าหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
 
ประวัติการท�างาน
•	 2557	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ	(ผู้ทรงคุณวุฒิ)			
	 	 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
•	 2549	-	2557		 รองเลขาธิการวุฒิสภา	
•	 2546	-	2549		 ผู้อ�านวยการส�านักกรรมาธิการ	1  
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ไม่มี
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พลอากาศตรี คเชนท์ โสมะนันทน์
กรรมการ	
อายุ	59	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	(เกียรตินิยมดี)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง	โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
•	 หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ	โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
•	 หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพอากาศ	วิทยาลัยการทัพอากาศ
•	 การปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย	
  
ประวัติการท�างาน
•	 ปัจจุบัน		 ผู้อ�านวยการส�านักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
•	 2553	-	2558		 ผู้อ�านวยการกองพระธรรมนูญ	
	 	 กรมสารบรรณทหารอากาศ
  
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 นายทหารสารบรรณหน่วยบินขับไล่จู่โจมใบพัด	8-12	เครื่อง	(บ.จ.5)		
	 หน่วยบิน	4112
•	 ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ
•	 ตุลาการศาลทหารกลาง
•	 ที่ปรึกษากฎหมาย	สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
•	 ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร
•	 กรรมการตรวจสอบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
กรรมการ,	อนุกรรมการกฎหมาย	
อายุ	59	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	รัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 
การฝึกอบรม
•	 ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน	คณะนิติศาสตร์	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	(นธป.)	วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ		
	 สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
•	 หลักสูตรฝึกอบรมส�าหรับตุลาการศาลปกครองและผู้บริหารศาลปกครอง		
	 ณ	องค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป	ณ	สาธารณรัฐเฮลเลนิก	
	 ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลปกครองไทย
	 และองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป	(European	Public	Law	
 Organization - EPLO) 
 
ประวัติการท�างาน
•	 2552	-	ปัจจุบัน	ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
•	 2551	-	2552		 รองอธิบดีศาลปกครองระยอง	
•	 2545	-	2551		 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง	 
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ไม่มี
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นายปัญญา อุดชาชน
กรรมการ,	อนุกรรมการตรวจสอบ,	
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	58	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาเอก	Ph.D.	(Public	Administration),	LL.D.	(Laws)	
•	 ปริญญาโท	น.ม.	(กฎหมายมหาชน),	M.P.A.	(Detroit)	
•	 ปริญญาตรี	ศศ.บ.	(รัฐศาสตร์),	น.บ.	
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม
•	 ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ	 	
	 ประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง	สถาบันพระปกเกล้า	 

ประวัติการท�างาน
•	 2556	-	ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	(ระดับ	11)	
•	 2552	-	2555		 รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
•	 2549	-	2551		 ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ	
•	 2541	-	2549		 ผู้อ�านวยการ

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์	ระดับปริญญาตรี	ปริญญาโท	
	 และปริญญาเอก				

นายประจวบ สวัสดิประสงค์
กรรมการ,	อนุกรรมการธรรมาภิบาล
อายุ	54	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)
•	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรธรรมาภิบาลส�าหรับนักบริหารระดับกลาง		
	 สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรพนักงานไต่สวนส�านักงาน	ป.ป.ช.	
•	 หลักสูตรนักบริหาร	ป.ป.ช.	ระดับสูง	
•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
	 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรการต้านทุจริตจากสถาบัน	UNAFEI	(ยูนาเฟ่)	ประเทศญี่ปุ่น		
	 และสถาบัน	IACA	(ไอค่า)	ประเทศออสเตรีย
  
ประวัติการท�างาน
•	 2557	-	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ช.
•	 2554	-	2557		 ผู้อ�านวยการส�านักงาน	ป.ป.ช.	จังหวัดเชียงใหม่
  
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ไม่มี
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นายพรชัย จ�ารูญพานิชย์กุล
กรรมการ,	อนุกรรมการธรรมาภิบาล,	
อนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ	
อายุ	52	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
•	 ปริญญาโท	สาขานโยบายและการวางแผนสังคม	มหาวิทยาลัยเกริก
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 
การฝึกอบรม
•	 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	
	 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	สถาบันพระปกเกล้า
 
ประวัติการท�างาน
•	 2554	-	ปัจจุบัน	รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
•	 2551	-	2554		 ผู้อ�านวยการส�านักงาน	ก.ตง.	และบริหารงานบุคคล		
	 	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
•	 2550	-	2551		 ผู้อ�านวยการกลุ่ม	ก.ตง.	และบริหารงานบุคคล	
	 	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ไม่มี

หม่อมหลวงผกาแก้ว บุญเลี้ยง
กรรมการ,	อนุกรรมการจัดการลงทุน,	ประธานอนุกรรมการ
ธรรมาภบิาล,	อนกุรรมการประเมนิผลงานและพจิารณาค่าตอบแทน	
อายุ	69	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	สาขาเศรษฐศาสตร์	Fort	Hays	Kansas	State	University		
	 สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี		 	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Refresher	Course	Chartered	Directors		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Strategic	Planning	&	Execution
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Financial	Institution	Governance	Program		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	วิทยาการพาณิชย์และการค้า
  
ประวัติการท�างาน
•	 2553	-	2556		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน		
	 	 ส�านักงาน	ก.ล.ต.	
•	 2548	-	2553		 ประธานคณะกรรมการการลงทนุ	กองทนุรวมวายภุกัษ์หนึง่
•	 2548	-	2553		 กรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
•	 2535	-	2548		 กรรมการผู้อ�านวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
	 	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต	จ�ากัด

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 อนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
	 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน	ส�านักงานคณะกรรมการ	
	 ป.ป.ช.
•		ประธาน	คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอบผู้วางแผนการเงิน			 	
	 สมาคมผู้วางแผนการเงินไทย
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นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
กรรมการ,	อนุกรรมการจัดการลงทุน
อายุ	49	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	(AIT)	
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี		 	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(เกียรตินิยม)	
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

การฝึกอบรม
•	 Investment	Banking,	Kellogg	Business	School,	
	 Northwestern	University
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee		
	 (RNG)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ประวัติการท�างาน
•	 2558	-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2554	-	2558		 กรรมการ	บริษัท	เอเชียประกันภัย	1950	จ�ากัด
•	 2550	-	2557		 ที่ปรึกษา	บริษัท	อวานการ์ด	แคปปิตอล	จ�ากัด  

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	บางจากไบโอฟูเอล	จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	อุบล	ไบโอ	เอทานอล	จ�ากัด
•	 กรรมการบริษัท	บางจาก	กรีนเนท	จ�ากัด
•	 กรรมการ	Nido	Petroleum	Limited

นายพิชิต อัคราทิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ,	ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ,	
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	60	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย	Texas,	Austin	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Role	of	The	Chairman		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 
ประวัติการท�างาน
•	 2556	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	เอเชีย	เวลท์	จ�ากัด
•	 2545	-	2553		 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	
	 	 เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 2537	-	2545		 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาตลาดทุน	
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
	 	 และตลาดหลักทรัพย์
  
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	การเคหะแห่งชาติ
•	 อนุกรรมาธิการ	คณะอนุกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
	 และประเด็นอื่นด้านเศรษฐกิจ
•	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด		
	 (มหาชน)
•	 กรรมการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต	
	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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นายสมบัติ นราวุฒิชัย
เลขาธิการ	คณะกรรมการ	กบข.		
อายุ	55	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(การเงิน)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรอบรมความรู้ด้านการธนาคารและวิเคราะห์สินเชื่อ
	 ธนาคารกสิกรไทย	ปี	2526
•	 ใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์	เลขทะเบียน	4976

ประวัติการท�างาน
•	 2557	-	ปัจจุบัน		 เลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.		
•	 2553	-	2556		 เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
•	 2551	-	2556		 คณะกรรมการโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ
	 	 บริษัทจดทะเบียน	ประจ�าปี	2554	-	2556	
	 	 (Steering	Committee)	
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 2549	-	2552		 ผู้ช่วยผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 	 บริหารงานสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
•	 2548	-	2549		 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	สินเอเซีย	จ�ากัด
•	 2543	-	2548		 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2557		 กรรมาธิการ	คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
	 	 ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญ
	 	 ตามพระราชบญัญตับิ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2494

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
•	 ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
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คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

9

5

1

6

2

1. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
 ประธานอนุกรรมการ

2. นายอัมพร แสงมณี 
 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

5. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นายสมบัติ นราวุฒิชัย
 อนุกรรมการและเลขานุการ
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7

3

8
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3. หม่อมหลวงผกาแก้ว บุญเลี้ยง
 ผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ 
	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นายศุภวุฒิ สายเชื้อ
 ที่ปรึกษา

8. รองศาสตราจารย์ชโยดม สรรพศรี 
	 ที่ปรึกษา
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คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

9

5

1

6

2

1. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
 เลขาธิการ	ก.พ.																																			
	 ประธานอนุกรรมการ

2.  นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง	
	 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง			
	 อนุกรรมการ

5.  นายกิติศักดิ์ บุญดาว 
 ครูช�านาญการพิเศษ	โรงเรียนอุบลวิทยาคม		
	 ผู้แทนสมาชิก	
	 อนุกรรมการ

6.  นายสราวุธ เบญจกุล 
	 รองเลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม				
	 ผู้แทนสมาชิก					
	 อนุกรรมการ

9.  นายสมบัติ นราวุฒิชัย
 อนุกรรมการและเลขานุการ
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7

3

8
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3.  นางจุฑารัตน์ โสดาศรี 
	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์	
	 ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์			
	 อนุกรรมการ

4.  พลต�ารวจตรีหญิง วราภรณ์ ภูวรัตนกุล 
 ผู้บังคับการ	กองบัญชี	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ			
	 ผู้แทนสมาชิก				
	 อนุกรรมการ

7.  นายนิตย์ ค�าธนนันทิกุล 
 รองอธิการบดีและผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี	
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ		
	 ผู้แทนสมาชิก						
	 อนุกรรมการ

8.  นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 
 ที่ปรึกษาส�านักงานศาลปกครอง		
	 ผู้แทนสมาชิก			
	 อนุกรรมการ
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

5 6

3

1

4

2

1. นายพิชิต อัคราทิตย์ 
 ประธานอนุกรรมการ

2. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
 อนุกรรมการ

3. พันต�ารวจเอก พรพันธ์ ทิมข�า
 อนุกรรมการ

4. นายสิทธิพร สท้านไตรภพ    
 อนุกรรมการ

5.  นายปัญญา อุดชาชน 
 อนุกรรมการ

6.  รองศาสตราจารย์อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
 ที่ปรึกษา
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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3

1

4

2

1. ว่าง
 ประธานอนุกรรมการ 

2. นายปัญญา อุดชาชน
 อนุกรรมการ

3. นายปฤษันต์ จันทน์หอม 
 อนุกรรมการ

4.  นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ 
 อนุกรรมการ

5.  นายสมบัติ นราวุฒิชัย
 อนุกรรมการ

6.  นางกุลภัทรา สิโรดม
 ที่ปรึกษา

ประธานอนุกรรมการ
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คณะอนุกรรมการกฎหมาย

5 6

3

1

4

2

1.  นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล 	
	 ประธานอนุกรรมการ

2.  นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
 อนุกรรมการ

3.  นายวีระพล ตั้งสุวรรณ     
 อนุกรรมการ

4.  นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
 อนุกรรมการ

5.  นางอัจนา ไวความดี
 ที่ปรึกษา

6. นายสมบัติ นราวุฒิชัย
 อนุกรรมการและเลขานุการ



รำยงำนประจ�ำปี 2557
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร

035

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

5

3

1

4

2

1.  หม่อมหลวงผกาแก้ว บุญเลี้ยง
 ประธานอนุกรรมการ

2.  นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์
	 อนุกรรมการ

3. นายประจวบ สวัสดิประสงค์
 อนุกรรมการ

4.  นายพรชัย จ�ารูญพานิชย์กุล
 อนุกรรมการ

5.  นายสมบัติ นราวุฒิชัย
 อนุกรรมการและเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน

5
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6

2

1.  นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
 ประธานอนุกรรมการ

2.  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ     
 อนุกรรมการ

5. หม่อมหลวงผกาแก้ว บุญเลี้ยง
 อนุกรรมการ

6. นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล 
	 อนุกรรมการ
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3.  นายพิชิต อัคราทิตย์     
 อนุกรรมการ

4.  ว่าง  
	 อนุกรรมการ

7.  นายสมบัติ นราวุฒิชัย
 อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการ
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คณะผู้บริหาร กบข.

นายสมบัติ นราวุฒิชัย
เลขาธิการ	คณะกรรมการ	กบข.		
อายุ	55	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(การเงิน)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรอบรมความรู้ด้านการธนาคารและวิเคราะห์สินเชื่อ
	 ธนาคารกสิกรไทย	ปี	2526
•	 ใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์	เลขทะเบียน	4976

ประวัติการท�างาน
•	 2557	-	ปัจจุบัน		 เลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.		
•	 2553	-	2556		 เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
•	 2551	-	2556		 คณะกรรมการโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ
	 	 บริษัทจดทะเบียน	ประจ�าปี	2554	-	2556	
	 	 (Steering	Committee)	
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 2549	-	2552		 ผู้ช่วยผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 	 บริหารงานสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
•	 2548	-	2549		 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	สินเอเซีย	จ�ากัด
•	 2543	-	2548		 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2557		 กรรมาธิการ	คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
	 	 ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญ
	 	 ตามพระราชบญัญตับิ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2494

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
•	 ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 

นายยิ่งยง นิลเสนา
รองเลขาธิการ	กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน		
อายุ	55	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(เกียรตินิยม)	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	12
•	 Certified	Financial	Planner	(CFP),	Financial	Planning		
	 Standard	Board	(FPSB)
•	 Chartered	Financial	Analyst	(CFA),	CFA	Institute
	
ประวัติการท�างาน
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไทยสมุทรประกันชีวิต	จ�ากัด
•	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานจัดการลงทุน	
	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กสิกรไทย	จ�ากัด
•	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	สถาบันวิจัยภัทร	
	 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	ภัทรธนกิจ	จ�ากัด
	
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย	1
•	 กรรมการ	กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย	2
•	 กรรมการ	บริษัท	ไทยพรอสเพอริตี้	แอ็ด	ไวซอรี่	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	แอล	ซี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 กรรมการจัดการการลงทุน	สภากาชาดไทย
•	 อนุกรรมการ	การพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย	
	 หลักทรัพย์	ประเภทตราสารอนุพันธ์หรือที่มีอนุพันธ์แฝง	
	 หรือตราสารที่ซับซ้อน	คณะกรรมการก�ากับตลาดหุ้น	
	 ส�านักคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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นางสาวนัชชา พรตปกรณ์
รองเลขาธิการ	กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
อายุ	53	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 Master	of	Business	Administration	(Finance/Management		
	 Information	and	Decision	System),	Weatherhead	School		
	 of	Management,	Case	Western	Reserve	University,	USA
•	 ปริญญาตรี	การบัญชี	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)		
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Financial	Institutions	Governance	Program	
	 (FGP	1/2010)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	the	Strategy	
	 (SFE	1/2008)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	73/2006)
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน	(พสบ.)		
	 รุ่นที่	8	กระทรวงกลาโหม
	
ประวัติการท�างาน
•	 รองเลขาธิการสายก�ากับและปฏิบัติการลงทุน	
	 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
•	 ผู้ช่วยเลขาธิการสายปฏิบัติการ	กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
•	 ผู้ช่วยเลขาธิการสายสมาชิก	กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
•	 Secretary	&	Treasurer,	Kawabe	(USA)	Inc.
•	 Financial	Controller,	Harter	Distributing	Co.,	Ltd.	(USA)
•	 ผู้สอบบัญชี	ส�านักงาน	เอส	จี	วี	ณ	ถลาง
	
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ฟิทช์	เรตติ้ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

นางสาววริยา ว่องปรีชา
รองเลขาธิการ	กลุ่มงานปฏิบัติการ
อายุ	58	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 Master	of	Business	Administration	(Finance),	
	 Graduate	School	of	Business,	Indiana	University	
	 (Bloomington),	USA
•	 ปริญญาตรี	อักษรศาสตร์	(เกียรตินิยม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP	21/2009)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	101/2008)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย		
	 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	รุ่นที่	11	สถาบันพระปกเกล้า
•	 NIDA-Wharton	Executive	Leadership	Program	ปี	2549		
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)	ร่วมกับ		
	 The	Wharton	School,	University	of	Pennsylvania,	USA
	
ประวัติการท�างาน
•	 รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก	
	 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
•	 ผู้ช่วยเลขาธิการสายนโยบายลงทุน	กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
•	 ผู้ช่วยเลขาธิการสายลงทุน	กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
•	 ผู้อ�านวยการฝ่ายวานิชธนกิจ	
	 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	ภัทรธนกิจ	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ผู้อ�านวยการฝ่ายสินเชื่อ	
	 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	ภัทรธนกิจ	จ�ากัด	(มหาชน)
	
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทย	แอดมินิสเทรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
•	 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	สภากาชาดไทย
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ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์
รองเลขาธิการ	กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์		
อายุ	51	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาเอก	บริหารธุรกิจ	สถาบันการศึกษานานาชาติ		
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Master	of	Arts	in	Mass	Communications,	
	 Leicester	University,	UK
•	 ปริญญาตรี	อักษรศาสตร์	(ภาษาอังกฤษ)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น	มหาวิทยาลัยโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	ด้านวิทยาการพลังงาน		
	 สถาบันวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่น	2
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	14
•	 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร	รุ่นที่	17	
	 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
•	 โครงการฝึกอบรมส�าหรับผู้บริหารระดับสูงประจ�าปี	2553		
	 (รุ่นที่	6)	สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	(สวค.)	ร่วมกับ	
		 Kellogg	School	of	Management	Schulich	of	Business		
	 และ	Maxwell	School	of	Citizenship	and	Public	Affairs
	
ประวัติการท�างาน
•	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ชูโอ	เซ็นโก	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 Thai-Japan	Co-ordinator	Fujikura	Ltd,	Tokyo,	Japan
•	 Thai	TV	Program	Co-ordinator	TV	Asahi,	Tokyo,	Japan
	
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	ไทย	แอดมินิสเทรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด

นางวาสนา นาคถาวร
ผู้ช่วยเลขาธิการ	กลุ่มงานบริหาร		
อายุ	57	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	
ประวัติการท�างาน
•	 Store	HR	Manager	บริษัท	อิคาโน่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
	 บริษัท	เซทเทเลม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
	 บริษัท	แอลเอ็มจี	ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
	 Merchant	Court	at	Le	Concorde	Hotel
•	 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
	 LSG	Sky	Chefs,	Siam	Flight	Service
•	 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัท	สปา	แอดเวอร์ไทซิ่ง	จ�ากัด
	
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	จีพีเอฟ	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด
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นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล
ผู้ช่วยเลขาธิการ	งานบริหารเงินลงทุนไพรเวทมาร์เก็ต
อายุ	46	ปี

ประวัติการศึกษา
•		Master	of	Management	in	Finance,	Northwestern	University,		
	 USA
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง)	
	 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน
•		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•		Director	
	 บริษัทหลักทรัพย์	บาร์เคลย์	แคปปิตอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	
	 บริษัทหลักทรัพย์	เมอร์ริล	ลินช์	ภัทร	จ�ากัด

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•		กรรมการจัดการลงทุน	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
	 และสิทธิการเช่าเทสโก้	โลตัส	รีเทล	โกรท
•		กรรมการ	บริษัท	รอยัล	ปอร์ซเลน	จ�ากัด	(มหาชน)
•		กรรมการจัดการกองทุนรวมสินทรัพย์ไทย	2
•		กรรมการ	บริษัท	จีพีเอฟ	พร็อพเพอร์ตี้	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด

นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร
ผู้ช่วยเลขาธิการ	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ	51	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 Master	of	Science	(Computer	and	Information	Science),		
	 University	of	Minnesota,	Twin	Cities,	USA
•	 ปริญญาตรี	สถิติศาสตร์	(สถิติประยุกต์ทางธุรกิจ)		
	 (เกียรตินิยมอันดับสอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	
ประวัติการท�างาน
•	 กรรมการ	และรักษาการกรรมการผู้จัดการ	
	 บริษัท	ไทย	แอดมินิสเทรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
•	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไทย	แอดมินิสเทรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
•	 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	ส�านักพัฒนาธุรกิจ	
	 บริษัท	ซี.พี.	เซเว่น	อีเลฟเว่น	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการบริหารและที่ปรึกษาบริหาร	บริษัท	สมาร์ท	แคช	จ�ากัด
•	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายบัญชีลูกค้าพิเศษ	และฝ่ายสินเชื่อบุคคล		
	 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	ซิทก้า	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบงาน	16	ฝ่ายคอมพิวเตอร์		
	 ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
	
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	ไทย	แอดมินิสเทรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
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การจัดตั้งและสถานะ

 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 (กบข.)	 เป็นกองทุน	
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	
พ.ศ.	 2539	 (พระราชบัญญัติ	 กบข.)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น	
หลกัประกนัการจ่ายบ�าเหนจ็บ�านาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการ	
รบัราชการแก่ข้าราชการเมือ่ออกจากราชการ	ส่งเสรมิการออมทรพัย์	
ของสมาชิก	และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
	 กบข.	มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่ง	ไม่เป็น	
ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ	
และรายได้ของกองทุนไม่ต้องน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	 โดยมี	
คณะกรรมการ	กบข.	เป็นผูก้�าหนดนโยบายการบรหิารงานของกองทนุ	
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายก�าหนด	 โดยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง	 เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ	
กบข.	และมีหน้าที่ก�ากับและดูแลโดยทั่วไป	ซึ่งการจัดการกองทุน	
และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน

เงินของกองทุน 

เงินของกองทุนประกอบด้วย 

 1.	 เงินสะสม	 คือ	 เงินออมของสมาชิก	 ส่วนราชการ	
จะท�าการหักจากเงินเดือนของสมาชิกเพื่อน�าส่ง	กบข.	เพื่อน�าเข้า
บญัชเีงนิรายบคุคลของสมาชกิทกุครัง้ทีม่กีารจ่ายเงนิเดอืน	ปัจจบุนั
กฎหมายก�าหนดอัตราเงินสะสมขั้นต�่าร้อยละ	 3	 ของเงินเดือน		
แต่หากสมาชิกประสงค์จะออมเงินสะสมเพิ่ม	 สามารถแจ้ง	
ส่วนราชการให้หักเพิ่มได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ	12	ของเงินเดือน	
ซึง่เมือ่รวมกบัเงนิสะสมร้อยละ	3	ตามอตัราทีก่�าหนดในกฎกระทรวง
แล้ว	ต้องไม่เกินร้อยละ	15	ของเงินเดือน
	 2.	 เงินสมทบ 	 คือ	 เงินที่ รั ฐจ ่ายสมทบเงินสะสม		
ส่วนราชการจะเบิกจากงบประมาณรายจ่ายของรัฐน�าส่ง	 กบข.	
เพื่อน�าเข้าบัญชีรายบุคคลของสมาชิก	 ในอัตราที่เท่ากับอัตรา	
เงินสะสมขั้นต�่า	 (ร้อยละ	 3	 ของเงินเดือน)	 ทุกครั้งที่มีการจ่าย	
เงินเดือน	 เงินสมทบไม่ได้เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินสะสมของสมาชิก	
ที่ออมเงินสะสมเพิ่มเติม	
	 3.	 เงินประเดิม	 คือ	 เงินที่รัฐน�าเงินคงคลังของรัฐส่งเข้า	
กองทุนเพื่อเข้าบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกตามสูตรที่ก�าหนด
เมือ่แรกเข้าเป็นสมาชกิ	เพือ่จ่ายเพิม่ให้แก่สมาชกิซึง่เป็นข้าราชการ
อยูก่่อนวนัที	่27	มนีาคม	2540	ทีส่มคัรเข้าเป็นสมาชกิและเลอืกรบั	
บ�านาญเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ	

	 4.	 เงนิชดเชย	คอื	เงนิทีร่ฐัจ่ายจากเงนิงบประมาณรายจ่าย	
ของรฐัเข้าบญัชรีายบคุคลของสมาชกิ	ทกุครัง้ทีม่กีารจ่ายเงนิเดอืน	
ในอัตราร้อยละ	 2	 ของเงินเดือน	 เงินชดเชยจะจ่ายให้แก่สมาชิก	
ที่เลือกรับบ�านาญเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
	 5.	 เงนิส�ารอง	คอื	เงนิทีร่ฐัจดัสรรเงนิงบประมาณรายจ่าย	
ของรัฐส่งเข้าบัญชีเงินส�ารองที่	กบข.	เพื่อเป็นหลักประกันส�าหรับ
การจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญให้แก่ข้าราชการ	 ในกรณีเกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจของประเทศ	 รัฐอาจตราพระราชกฤษฎีกาสั่งให	้ กบข.		
น�าเงนิส�ารองส่งกลบัคนืเป็นรายได้แผ่นดนิเพือ่จ่ายบ�าเหนจ็บ�านาญ
ข้าราชการ	 และรัฐต้องจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนที่	
น�าออกไปคืน	กบข.	ในปีงบประมาณถัดไป	
	 รัฐต้องจัดส่งงบประมาณรายจ่ายจ�านวนไม่น้อยกว่า	
ร้อยละ	20	ของงบประมาณรายจ่ายบ�าเหนจ็บ�านาญของข้าราชการ
ประจ�าปี	 เข้าบัญชีเงินส�ารอง	 จนกว่าเงินส�ารอง	 เงินกองกลาง		
และดอกผลของเงินดังกล่าว	จะมีจ�านวน	3	เท่าของงบประมาณ
รายจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการประจ�าปี	 หลังจากนั้นให้ตั้ง	
งบประมาณเพื่อให้เงินส�ารอง	เงินกองกลางและดอกผล	คงระดับ	
3	 เท่าของงบประมาณรายจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญของข้าราชการ	
ในแต่ละปี	แต่หากมจี�านวนเกนิ	3	เท่า	ให้	กบข.	น�าเงนิส่วนทีเ่กนินัน้	
ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
	 6.	 เงินกองกลาง	 คือ	 เงินบริจาค	 เงินตามบัญชีเงิน	
รายบุคคลที่ไม่มีผู้รับ	เป็นเงินส่วนกลางที่มิใช่ของสมาชิกคนใด 

สมาชิก กบข. 

 สมาชิก	กบข.	ประกอบด้วยข้าราชการ	12	ประเภท	
	 ข้าราชการที่เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่	27	มีนาคม	2540		
ทุกคน	 รวมถึงผู้ซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการตั้งแต่วันที	่ 27	 มีนาคม	
2540	ด้วย	ต้องเป็นสมาชิก	
	 ข้าราชการที่รับราชการอยู่ก่อนวันที	่ 27	 มีนาคม	 2540		
ให้สมัครเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ

ลักษณะการด�าเนินงานของ กบข.
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ตารางแสดงสมาชิกแยกตามประเภทข้าราชการ ณ 31 มีนาคม 2558

หมายเหตุ	:	 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 หมายถึง	 ข้าราชการที่เป็นสมาชิก	 กบข.	 อยู่เดิมแต่ได้โอนย้ายไปปฏิบัติงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ก�าหนด	
	 โดยกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี

ล�าดับ ประเภทข้าราชการ จ�านวนราย ร้อยละ

 

 1.	 ข้าราชการพลเรือน	 357,462	 29.54

	 2.	 ข้าราชการฝ่ายตุลาการ	 12,702	 1.05

	 3.	 ข้าราชการฝ่ายอัยการ	 4,764	 0.39

	 4.	 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย	 17,891	 1.48

	 5.	 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 430,195	 35.54

	 6.	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 3,057	 0.25

	 7.	 ข้าราชการต�ารวจ	 187,796	 15.52

	 8.	 ข้าราชการทหาร	 184,980	 15.28

	 9.	 ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 102	 0.01

	 10.	 ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง	 2,008	 0.17

	 11.	 ข้าราชการส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 2,651	 0.22

	 12.	 ข้าราชการส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 1,489	 0.12

	 	 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 5,206	 0.43

	 	 รวม	 1,210,303	 100
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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 Private Market

• ฝ่ายลงทุนอสังหาริมทรัพย์

• ฝ่ายลงทุนไพรเวทอิควิตี้

• ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงกำรลงทุน

• ฝ่ำยกฎหมำย

• ฝ่ำยทะเบียนสมำชิกด้ำนรับ

• ฝ่ำยบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

• ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

โครงสร้างองค์กร กบข.
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คณะอนุกรรมการกฎหมาย

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายบริการและสวัสดิการ ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรม

• ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร • ฝ่ำยก�ำกับกิจกรรมองค์กร

• ฝ่ำยธรรมำภิบำล • ฝ่ำยเลขำนุกำรองค์กร

• ฝ่ำยกลยุทธ์องค์กรและพัฒนำธุรกิจ

• ฝ่ำยทะเบียนสมำชิกด้ำนจ่ำย • ฝ่ำยปฏิบัติกำรลงทุน

• ฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์ • ฝ่ำยระบบงำนสำรสนเทศ

• บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

• ฝ่ำยบริหำรส�ำนักงำน • ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล • บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด



RIGHT PLACES
กบข. มุ่งเน้นและให้ความส�าคัญของความสมดุลระหว่าง  

“ความปลอดภัยของเงินต้น” กับ “ผลตอบแทนจากการลงทุน”  

ด้วยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างหลากหลาย

RIGHT  PLACES



ผลการด�าเนินงาน

ปี 2557
•	 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน	 048

•	 การด�าเนินงานด้านการลงทุนในปี	2557	 052
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ภาวะเศรษฐกิจปี 2557

เศรษฐกิจโลกปี	 2557	 ฟื้นตัวอย่างช้าๆ	 โดยมีอัตราการ
เติบโตแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค	 เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
เติบโตชัดเจน	การบริโภคและการจ้างงานปรับตัวดีขึ้น	อัตราการ	
เติบโตทางเศรษฐกิจ	 (GDP)	 สูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ	 2.40	 ส่งผลให้	
ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกายุติมาตรการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล	
ยุติการด�าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเชิงปริมาณ	
(Quantitative	 Easing)	 ในไตรมาส	 4	 หลังจากเศรษฐกิจ	
ในประเทศส่งสัญญาณเติบโต

เศรษฐกิจหลักในภูมิภาคอื่นๆ	 ยังคงฟื ้นตัวช ้าและ	
มีโอกาสชะลอตัวลงอีกในอนาคต	 เศรษฐกิจในสหภาพยุโรป
เติบโตร้อยละ	 0.80	 ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตร้อยละ	 0.03	
เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการปฏิรูปของภาครัฐ	
ยงัไม่เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรม	การบรโิภคและการลงทนุในภมูภิาค	
ยังชะลอตัว	 ส่งผลให้ธนาคารกลางของทั้ง	 2	 ภูมิภาคต้องออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม	เช่น	โครงการเงินกู้ระยะยาว
ดอกเบีย้ต�า่แก่สถาบนัการเงนิ	(TLTROs)	และมาตรการผ่อนคลาย	
ทางการเงินเชิงปริมาณและคุณภาพ	 (Quantitative	 and	
Qualitative	Monetary	 Easing)	 เพื่อป้องกันเศรษฐกิจเข้าสู่
ภาวะถดถอย

เศรษฐกิจกลุ ่มประเทศเกิดใหม่ได้รับผลกระทบจาก
การฟื้นตัวที่ผันผวนของเศรษฐกิจโลกช่วงที่ผ่านมาในลักษณะที่	
แตกต่างกัน	ภูมิภาคเอเชียได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ	
สหรฐัอเมรกิา	และราคาพลงังานโลกทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่	ท�าให้ดลุการค้า	
ปรับตัวดีขึ้น	 ประเทศจีนมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่	
ร้อยละ	7.40	ขณะที่อินเดียเติบโตที่ร้อยละ	5.20	ส่วนเศรษฐกิจ	
ในประเทศเกิดใหม่ในภูมิภาคอื่นๆ	เช่น	กลุ่มอเมริกาใต้และยุโรป	
มีลักษณะชะลอตัว	 เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการปรับลดลง
ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสถานการณ์ความตึงเครียดด้าน
ภูมิรัฐศาสตร์	(Geopolitics)

เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 หลังจากที่
การเมืองกลับมามีเสถียรภาพในไตรมาส	 2	 การด�าเนินนโยบาย
ปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรม	
การด�าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	ส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านการบริโภคและการลงทุน	
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ	(GDP)	ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.70

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน
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สหรัฐอเมริกา	 2.4	 2.2	 1.63	 1.48	 6.2	 7.4

กลุ่มประเทศยูโร	 0.9	 -0.5	 0.44	 1.34	 11.6	 12.1

ญี่ปุ่น	 0.0	 1.6	 2.73	 0.35	 3.6	 4.0

จีน	 7.4	 7.7	 2.0	 2.6

อินเดีย	 5.2	 4.6	 6.4	 10.9

ฮ่องกง	 2.3	 2.9	 4.4	 4.3

เกาหลีใต้	 3.3	 2.8	 1.3	 1.3

ไต้หวัน	 3.5	 2.1	 1.2	 0.8

อินโดนีเซีย	 5.0	 5.8	 6.4	 6.4

มาเลเซีย	 6.0	 4.7	 3.2	 2.1

ฟิลิปปินส์	 6.1	 7.2	 4.2	 2.9

สิงคโปร์	 3.0	 4.0	 1.0	 2.4

ไทย	 0.7	 2.9	 1.9	 2.2

ปี 2557 ปี 2557

ปี 2557

ปี 2557

ปี 2557

ปี 2556 ปี 2556

ปี 2556

ปี 2556

ปี 2556

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

(ร้อยละ YoY)

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

(ร้อยละ YoY)

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

(ร้อยละ YoY)

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

(ร้อยละ YoY)

อัตราการว่างงาน

(ร้อยละ YoY)

ประเทศหลัก

ประเทศเอเชีย

ที่มา	:	Bloomberg	

หมายเหตุ	:	YoY	=	การเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบปีต่อปี

ที่มา	:	Bloomberg	

หมายเหตุ	:	YoY	=	การเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบปีต่อปี

ดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจส�าหรับปี 2557 เปรียบเทียบปี 2556 ของประเทศหลัก

ดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจส�าหรับปี 2557 เปรียบเทียบปี 2556 ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
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ตลาดการลงทุนปี 2557

	 ผลตอบแทนการลงทนุในปี	2557	โดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ดี	
แต่ก็ยังแตกต่างตามประเภทสินทรัพย์	 ตามภาวะเศรษฐกิจ	 และ
ตามภูมิภาคที่หลากหลาย	 ตราสารทุนโลกและพันธบัตรรัฐบาล	
ให้ผลตอบแทนดี	 เหตุเพราะการเติบโตของเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว	น�าโดยสหรัฐอเมรกิา	แรงสนับสนุนจากการที่
ตลาดการเงนิยงัคงมสีภาพคล่องส่วนเกนิ	จากการด�าเนนินโยบาย
ผ่อนคลายเชงิปรมิาณของธนาคารกลางขนาดใหญ่ทัว่โลก	ส่งผลให้	
ตราสารทุนโลก	 (ดัชนี	 MSCI	 World)	 มีอัตราผลตอบแทน	
สูงขึ้นจากต้นปีร้อยละ	 4.16	 ขณะที่ผลตอบแทนตราสารหนี้โลก		
(ดัชนี	Barclays	Global	Aggregate)	ปรับสูงขึ้นร้อยละ	0.59

	 อย่างไรก็ตาม	 ภาวะตลาดการลงทุนมีลักษณะผันผวน
ตลอดทัง้ปี	เนือ่งจากนกัลงทนุมคีวามกงัวลเกีย่วกบัความเปราะบาง	
ของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ	ประกอบกับเหตุการณ์ความขัดแย้ง

ที่กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆ	 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก�าลัง
พัฒนา	 เช่น	 ปัญหาภูมิศาสตร์การเมืองในตะวันออกกลาง	 และ
การกีดกันทางการค้าต่อรัสเซีย	ฯลฯ	ภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาและการลงทุนสินค้า
โภคภัณฑ์	 ผลตอบแทนของตราสารทุนกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา	
(ดชัน	ีMSCI	Emerging	Market)	ปรบัลดลงจากต้นปีร้อยละ	2.19	
ขณะที่ผลตอบแทนของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์	 (ดัชนี	 Bloomberg	
Commodity)	ปรับลดลงร้อยละ	17.01	

	 ผลตอบแทนการลงทุนในประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี		
หลังการเมืองกลับมามีเสถียรภาพตั้งแต่ไตรมาส	 2	 ความเชื่อมั่น	
ทีเ่พิม่ขึน้ของนกัลงทนุในประเทศและต่างประเทศ	ส่งผลให้กระแส
เงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดทุนและตลาดพันธบัตรไทยอย่างต่อเนื่อง		
ผลตอบแทนของตราสารทุนไทย	 (ดัชนี	 SET)	 ปรับสูงขึ้นร้อยละ	
15.30	ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ	10	ปี	ก็ปรับดีขึ้นเช่นกัน	
โดยให้อัตราผลตอบแทนปลายปี	อยู่ที่ร้อยละ	2.70

ตราสารทุน

ตราสารทุนโลก	(MSCI	World)	 4.16	 14.36	 8.26

	 สหรัฐอเมริกา	(S&P500)	 11.40	 18.13	 13.44

	 ยุโรป	(MSCI	Europe)	 -8.60	 9.43	 3.10

	 ญี่ปุ่น	(Nikkei	225)	 7.10	 28.90	 13.28

ตราสารทุนประเทศก�าลังพัฒนา	(MSCI	EM)	 -2.19	 4.48	 2.73

ตราสารทุนประเทศไทย	(SET	Index)	 15.30	 14.80	 16.86

ตราสารหนี้

ตราสารหนี้โลก	(Barclays	Global	Aggregate	Index)	 0.59	 0.77	 2.70

ตราสารหนี้ภาครัฐไทย	(ThaiBMA	Govt	Bond	Index)	 9.37	 4.94	 5.24

สินค้าโภคภัณฑ์

น�้ามันดิบ	(Brent)	 -47.00	 -14.19	 -1.53

ทองค�า	(Gold)	 -1.41	 -7.47	 3.41

สินทรัพย์ 2557 เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี

ที่มา	:	Datastream,	Bloomberg

ผลตอบแทนการลงทุนของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ย้อนหลังระหว่างปี 2553 - 2557
หน่วย	:	ร้อยละต่อปี
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แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2558
	
เศรษฐกิจโลกปี	2558	ยังคงอยู่ในช่วงฟื้นตัว	(Recovery	

Stage)	 การเติบโตคาดว่าจะเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป	
ตามภาวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค	
การด�าเนินนโยบายทางการเงินในภาพรวมยังคงเป็นไปแบบ	
ผ่อนคลาย	 เนื่องจากระดับเงินเฟ้อที่คาดการณ์	 (Inflation		
Expectation	Rate)	และราคาพลงังานโลกยงัอยูใ่นระดบัต�า่	ท�าให้
ธนาคารกลางของแต่ละประเทศมีความยืดหยุ่นในการผ่อนคลาย	
นโยบายทางการเงินเพิ่มขึ้น	 แม้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา		
มีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี	 2558		
แต่คาดว่าจะเป็นการทยอยปรบัขึน้ทลีะน้อย	เพือ่รกัษาสภาพคล่อง
ในระบบเศรษฐกิจ	 และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตลาดเงิน	
และตลาดทุนโลก

กบข.	 ประเมินว่าเศรษฐกิจสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นจะยัง
ฟ้ืนตวัอย่างช้าๆ	โดยธนาคารกลางจะเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการ
รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ	 ทั้งนี้	 คาดว่าธนาคารกลาง
ยโุรปจะด�าเนนินโยบายกระตุน้เศรษฐกจิอย่างเตม็รปูแบบผ่านการ
ด�าเนนินโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายเชงิปรมิาณ	(Quantitative	
Easing)	 เพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจของภูมิภาคก้าวเข้าสู่ภาวะ
ถดถอย	อย่างไรกต็าม	ข้อจ�ากดัในการก�าหนดและด�าเนนินโยบาย
ของธนาคารกลางยุโรปจะท�าให้เศรษฐกิจสหภาพยุโรปฟื้นตัวได้
ยากล�าบากกว่าประเทศญี่ปุ่น	 เนื่องจากธนาคารกลางประเทศ
ญี่ปุ่นมีความยืดหยุ่นในการด�าเนินนโยบายทางการเงินมากกว่า	
ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางในการด�าเนินนโยบาย
ด้านการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กันไป	

การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา	
จะยังคงมีทิศทางที่หลากหลาย	 ภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มเติบโต
อย่างค่อยเป็นค่อยไป	 จากแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจในหลายประเทศ	 เช่น	 ประเทศจีนและอินเดีย	 ขณะที่	
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมรกิา	 จะเป็นแรงสนับสนุนให้	
การส่งออกของประเทศในภมูภิาคเอเชยีปรบัตวัดขีึน้	อย่างไรกต็าม	
คาดว่าประเทศก�าลงัพฒันาในภมูภิาคยโุรปตะวนัออกและอเมรกิากลาง	
จะยังคงอยู ่ภายใต้แรงกดดันจากการฟื ้นตัวที่เปราะบางของ
ประเทศคู่ค้า	 สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาค	 และราคา	
น�้ามันดิบ	 ปัจจัยเสี่ยงด้านเสถียรภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเหล่านั้นอาจน�าสู่การไหลออกของเงินทุน

กบข.	 ประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย	
ปี	 2558	 ที่ร้อยละ	 3.5	 ถึงร้อยละ	 3.8	 ทั้งนี้	 กบข.	 ประเมินว่า	
การฟื ้นตัวมีแนวโน้มที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับปี	 2557	 ตัวแปร
สนับสนุนการฟื้นตัวประกอบด้วยแนวทางการด�าเนินนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน		
แรงสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการรักษาอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในระดับต�่าเพื่อกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน	
และการบรโิภคภายในประเทศ		อย่างไรกต็าม	ปัจจยัเสีย่งทีต้่องจบัตา	
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ	 ได้แก่	 ความสามารถในการ
เบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล	 และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศคู ่ค ้าส�าคัญที่อาจส่งผลต่อแนวโน้มการส่งออก	
ของไทย	เป็นต้น
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ด้วยตระหนักว่าภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนมีการ
เปลี่ยนแปลง	 และผันผวนกว่าอดีต	 กบข.	 จึงด�าเนินนโยบาย	
การลงทุนอย่างรอบคอบ	 ระมัดระวัง	 พร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์	
การลงทุนให้ทันต่อสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนที่ผันผวน		
ในลักษณะทั้งตั้งรับและเชิงรุกเมื่อสถานการณ์และโอกาสอ�านวย

ในการด�าเนินการด้านการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน	
จากความผันผวนของตลาดทุนนั้น	 กบข.	 ได้ด�าเนินการภายใต้
กลยทุธ์บรหิารความเสีย่งอย่างใกล้ชดิ	ในส่วนของวธิกีารนัน้	กบข.	
ได้มีการจัดสรรสัดส่วนสินทรัพย์การลงทุนระยะสั้น	 (Tactical	
Asset	Allocation)	โดยได้มกีารเพิม่น�า้หนกัการลงทนุในตราสาร
ทุนไทยและตราสารทุนโลกขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว	
ท�าให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างเป็นที่น่าพอใจ	 ในส่วนสินค้า	
โภคภัณฑ์นั้น	 กบข.	 ได้ปรับลดสัดส่วนสินทรัพย์ลงทุน	 ทั้งนี้	
เพราะวเิคราะห์แล้ว	และเหน็ว่าภาวะราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ก�าลงัปรบัตวั	
ลดลง	 การบริหารจัดการในส่วนนี้ช่วยลดความเสี่ยงในพอร์ต	
การลงทุน	กบข.	ได้ดี

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศนั้น	 กบข.	 ได้มีการ
บรหิารอตัราแลกเปลีย่นในลกัษณะเชงิรกุมากขึน้	ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนั
ไม่ให้ผลตอบแทนการลงทุนในต่างประเทศต้องได้รับผลกระทบ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศที่	กบข.	ลงทุน

ส�าหรบัการลงทนุใหม่ๆ	ทีส่�าคญัในปี	2557	คอื	การลงทนุ	
โดยตรงในประเทศจีน	 หลังจาก	 กบข.	 ได้รับสิทธิการลงทุน	
หลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศจีนที่เป็นสกุลเงินหยวนตาม
โครงการ	Qualified	 Foreign	 Institutional	 Investor	 (QFII)	
โดยมีการลงทุนทั้งในพันธบัตรรัฐบาลจีนโดยตรง	 และการลงทุน
ผ่านกองทุนรวมตราสารทุนจีน	 ซึ่งมีผู ้จัดการกองทุนที่มีความ
เชี่ยวชาญเป็นผู้บริหาร

นอกจากนี้	 กบข.	 ยังเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ลงทุน	
ทางเลือกในต่างประเทศ	 รวมทั้งเริ่มลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ๆ	
เช่น	 Absolute	 Return	 Funds	 ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยกระจาย	
ความเสี่ยงและเสริมสร้างเสถียรภาพของผลตอบแทนกองทุน	
ในระยะยาว	 โดยตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดการจัดสัดส่วน
เงินลงทุนตามแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว	 เปรียบเทียบการ
ลงทุนจริงกับสัดส่วนเป้าหมายรายปี	 โดยแบ่งประเภทสินทรัพย์
ตามคณุลกัษณะเป็น	4	กลุม่	ได้แก่	กลุม่รบัมอืการถดถอย	(Safety	
Assets)	กลุม่กระจายความเสีย่ง	(Diversifiers)	กลุม่รบัมอืเงนิเฟ้อ	
(Inflation	 Sensitive)	 และกลุ่มรองรับการขยายตัว	 (Growth	
Assets)

การด�าเนินงานด้านการลงทุนในปี 2557
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กลุ่มรับมือการถดถอย

ตราสารหนี้ภาครัฐไทย	 39.0	 31.6	 30.7

ตราสารหนี้ระยะสั้นไทย	 5.0	 17.0	 15.9

กลุ่มกระจายความเสี่ยง

ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย	 6.0	 11.0	 11.7

ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก	 7.0	 4.0	 3.3

ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่	 5.0	 0.4	 0.4	

Absolute	Return	Funds	 2.0	 2.0	 1.9

กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ

อสังหาริมทรัพย์ไทย	 5.0	 4.4	 3.8

สินค้าโภคภัณฑ์	 1.5	 2.0	 0.7

อสังหาริมทรัพย์โลก	 3.5	 1.9	 1.4

โครงสร้างพื้นฐาน	 2.0	 1.5	 0.7

ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ	 0.0	 0.0	 0.8

กลุ่มรองรับการขยายตัว

ตราสารทุนไทย	 6.0	 11.4	 12.4

ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว	 10.0	 9.0	 11.2

ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่	 4.0	 2.2	 3.0

ตราสารทุนจีน	 0.0	 0.3	 0.3

ไพรเวทอิควิตี้ไทย	(และในภูมิภาค)	 2.0	 1.0	 1.3

ไพรเวทอิควิตี้โลก	 2.0	 0.3	 0.5	

รวม	 100.0	 100.0	 100.0

ประเภทสินทรัพย์ สัดส่วนการลงทุน

ระยะยาว (SAA)

สัดส่วนเป้าหมาย

ปี 2557

สัดส่วนการลงทุนจริง

สิ้นปี 2557

สัดส่วนการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation: SAA), 
สัดส่วนเป้าหมายปี 2557 และสัดส่วนการลงทุนจริง ปี 2557
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แผนยุทธศาสตร์ปี	 2557	 จัดท�าขึ้นเพื่อวางแนวทางการ
บริหารจัดการกองทุนให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุน
ที่ก�าหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	
พ.ศ.	2539	เพื่อความชัดเจนและครอบคลุม	กบข.	จึงได้ก�าหนด
กลยทุธ์ในภาพรวม	(Strategic	Theme)	คอื	“การสร้างความผกูพนั
กับสมาชิกอย่างยั่งยืน”	 โดยด�าเนินการผ่านเป้าหมายเชิงกลยุทธ์		
4	ด้าน	คือ	ด้านสมาชิก	ด้านลงทุน	ด้านองค์กร	และด้านบุคลากร	

ในรอบปีที่ผ่านมา	 กบข.	 ได้ด�าเนินการบรรลุเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ทั้ง	4	ด้าน	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

1.  ด้านสมาชกิ 

“สร้างความผูกพันกับสมาชิกด้วยผลิตภัณฑ์
และการสื่อสารที่มีกลยุทธ์และเนื้อหาที่ตรงลักษณะ
ของกลุ่มเป้าหมาย”

	 	
ส�าหรับด้านสมาชิกในปี	2557	กบข.	ได้ด�าเนินการ	ดังนี้	

1.1 ศึกษาความผูกพันของสมาชิกที่มีต ่อ 
กบข. รวมถงึพฤตกิรรมการบรโิภคสือ่และความสนใจ 
อื่นๆ ของสมาชิก

	 	 กบข.	 ตระหนักดีว่าความรู้สึกผูกพันของสมาชิก	
ทีม่ต่ีอ	กบข.	มคีวามส�าคญัและส่งผลต่อความไว้วางใจของสมาชกิ		
ในการใช้บรกิารทางการเงนิกบั	กบข.	อาท	ิการออมเพิม่	การเปลีย่น	
แผนการลงทุน	และการออมต่อ

	 	 ในปี	2557	กบข.	ได้ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความผกูพนั	
ของสมาชกิขึน้เป็นปีแรก	และพบว่า	สมาชกิมคีวามผกูพนักบั	กบข.	
ร้อยละ	68.6	จัดได้ว่าอยู่ในระดับดี	และยังพบว่า	ตัวแปรส�าคัญ	
ที่มีผลต่อความผูกพันต่อ	 กบข.	 คือ	 ทัศนคติทางการเงินและ	
การลงทนุของสมาชกิ	ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อความพงึพอใจ	
ที่มีต่อ	กบข.	และความรู้เกี่ยวกับ	กบข.	

	 	 ผลการวิจัยดังกล่าว	 จะถูกน�ามาก�าหนดกลยุทธ์	
และแนวทางสือ่สารส�าหรบัสมาชกิ	โดย	กบข.	จะมุง่เน้นให้ความรู้	
ด้านการเงินและการลงทุนมากขึ้น	 กระตุ้นให้สมาชิกตระหนัก	
ในการบริหารเงินออมในระยะยาว	 ผ่านการจัดการรูปแบบ	
ที่หลากหลาย	 เพื่อเป ้าหมายความเพียงพอของเงินออม	
ในวัยเกษียณ

1.2 ศึกษาวิจัยและจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อเพิ่มความเพียงพอของเงินออมเพื่อการเกษียณ

	 	 กบข.	มุง่มัน่ในการสร้างความเพยีงพอให้กบัสมาชกิ
ผ่านการบรกิารทางการเงนิต่างๆ	มาอย่างต่อเนือ่ง	เช่น	ในปี	2551	
ได้ริเริ่มโครงการออมเพิ่ม	 และบริการออมต่อ	 ต่อมาในปี	 2553		
กบข.	 ได้ให้บริการแผนทางเลือกการลงทุนเพิ่มอีก	 3	 แผน		
นอกเหนือจากแผนการลงทุนหลัก	และในปี	 2556	 ได้เสนอแผน	
สมดุลตามอายุเป็นแผนทางเลือกเพิ่มอีก	1	แผน	ซึ่งแผนดังกล่าว	
เป็นแผนการลงทนุทีป่รบัเปลีย่นสดัส่วนการลงทนุในสนิทรพัย์ต่างๆ	
ตามอายุของสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ	 สามารถสร้างความเพียงพอ
ของเงนิเพือ่การเกษยีณภายใต้ระดบัความเสีย่งทีเ่หมาะสมส�าหรบั
สมาชิกแต่ละวัยได้	จากคุณประโยชน์ดังกล่าว	 ในปี	2557	กบข.		
จึงได้มีโครงการที่จะผลักดันแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนหลัก
ควบคู่กับศึกษาวิจัยอัตราเงินออมที่เหมาะสมเพื่อจัดท�าข้อเสนอ
เชิงนโยบายในการทบทวนอัตราสะสมสมทบของสมาชิกต่อไป

1.3 โครงการรณรงค์และเผยแพร่ความรู ้ 
การวางแผนทางการเงินและการลงทุน	

	 	 กบข.	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการให้ความรู้	
การวางแผนทางการเงนิและการลงทนุให้แก่สมาชกิ	เพราะความรู้	
ในเรือ่งดงักล่าวเป็นปัจจยัส�าคญัในการท�าให้สมาชกิบรรลเุป้าหมาย	
ทางการเงินเมื่อเกษียณอายุ	ในปี	2557	กบข.	ได้จัดท�าโครงการ
เสริมสร้างทักษะและความรู้แก่สมาชิก	 กบข.	 ในเรื่องการออม		
การวางแผนทางการเงนิและการลงทนุ	โดยร่วมกบับรษิทัหลกัทรพัย์	
จัดการกองทุนต่างๆ	 จ�านวน	 6	 บริษัท	 ได้แก่	 บลจ.	 กสิกรไทย	
บลจ.	กรุงศรีอยุธยา	บลจ.	เอ็มเอ็ฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)	บลจ.	ทิสโก้	
บลจ.	 วรรณ	 และ	 บลจ.	 ทหารไทย	 เดินสายให้ความรู้สมาชิก	
ทั้งในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด		

1.4 การขยายช่องทางการให้บริการสมาชิก	
	 	 ในปี	 2557	 กบข.	 ได้เพิ่มช่องทางการให้ข้อมูล		

และอ�านวยความสะดวกแก่สมาชิกในการตรวจสอบยอดเงิน	
ปัจจบุนั	เปลีย่นแผนการลงทนุ	ท�ารายการออมเพิม่	หรอืเปลีย่นแปลง	
ข้อมลูส่วนตวัได้ด้วยตนเอง	ผ่าน	Smartphone	นอกเหนอืจากการ
ให้บรกิารผ่านเวบ็ไซต์	กบข.	ตลอดปี	2557	มสีมาชกิเข้าใช้บรกิาร
ผ่านเว็บไซต์และ	Smartphone	จ�านวน	112,547	ราย	นับเป็น
จ�านวนครั้งที่ท�ารายการทั้งสิ้น	672,764	รายการ		

การด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
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1.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการท�า CRM
		 	 เพื่อสื่อสารและให้บริการที่เข้าถึงสมาชิกอย่าง

ครอบคลุมทุกกลุ่มทั่วประเทศ	 กบข.	 จึงต้องอาศัยพันธมิตรเชิง	
กลยุทธ์อันหมายถึง	พันธมิตรวิทยากร	ในการช่วยสื่อสารระหว่าง	
กบข.	 กับสมาชิก	 ในปี	 2557	 กบข.	 ได้ด�าเนินการอบรมสมาชิก	
กบข.	 ให้เป็นพันธมิตรวิทยากร	 และกระตุ้นให้พันธมิตรเหล่านั้น
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ	กบข.	ให้กับข้าราชการในหน่วยงาน	

2. ด้านลงทนุ	
	 	
“ลงทุนอย่างถูกที่ ถูกเวลา และถูกต้อง”

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน	 ผลตอบแทนการลงทุน	
มแีนวโน้มผนัผวนสงูขึน้แต่น้อยลงกว่าในอดตี	กบข.	จงึเน้นนโยบาย	
บริหารเงินลงทุนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องพร้อมปรับปรุงกระบวนการ
ด้านลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ดังนี้	

2.1 การเตรียมแผนการลงทุนในต่างประเทศ
เพื่อรองรับการขยายเพดานการลงทุน

	 	 ในปี	 2557	 กบข.	 ได้ด�าเนินการขอแก้ไขกฎหมาย	
เพื่อขยายเพดานการลงทุนต่างประเทศ	 และอยู่ระหว่างขั้นตอน	
การพิจารณาของกระทรวงการคลัง	 ในระหว่างปีได้ลงทุนใน		
Absolute	Return	Funds	และตราสารทนุจนี	(China	A	Shares)	
ซึ่งเป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่	

2.2 การใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อเพิ่ม 
ผลตอบแทนและการปรับปรุงกระบวนการลงทุนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	

	 	 ในปี	2557	กบข.	ได้ประเมินทบทวนกระบวนการ	
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างๆ	 เช่น	 กระบวนการและรูปแบบ	
ที่เหมาะสมในการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน	แผนพัฒนาการลงทุน
ทางเลอืกระยะยาวในต่างประเทศ	รวมถงึกระบวนการปรบัสดัส่วน	
การลงทุนระยะสั้น	 (Tactical	 Asset	 Allocation)	 เพื่อสร้าง	
ผลตอบแทน

2.3  ทบทวนตัวเทียบวัดการลงทุนที่เหมาะสม
	 	 เนือ่งจากในปัจจบุนั	กบข.	ได้มกีารลงทนุในสนิทรพัย์	

ใหม่ๆ	หลายประเภท	ในปี	2557	กบข.	จึงจัดท�าตัวเทียบวัดใหม่
ส�าหรบัสนิทรพัย์ประเภทใหม่ๆ	ที	่กบข.	เข้าไปลงทนุ	(เช่น	ตราสารหนี้	
จีน	ตราสารทุนจีน)	พร้อมทั้งได้ทบทวนตัวเทียบวัดของสินทรัพย์
เดิมที่	 กบข.	 ลงทุนอยู่	 ซึ่งท�าให้การวัดผลการด�าเนินงานเป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	

3. ด้านองค์กร	

“เน้นองค์ความรู้ คู่ความยั่งยืน เพื่ออนาคต”

3.1 บรูณาการธรรมาภบิาล บรหิารความเสีย่ง 
และการก�ากบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Integrated 
Governance,  Risk Management and 
Compliance: iGRC)

	 	 กบข.	 ตระหนักดี ว่าการด�า เนินงานอย ่างมี	
ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงที่ดี	 จะท�าให้สมาชิกเกิด
ความเชื่อมั่น	 ในปี	 2557	 กบข.	 จึงน�าหลักการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักการ	 iGRC	 มาใช้	 โดยได้ประเมินประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการ	 iGRC	 (Gap	
Analysis)	 เทียบกับเกณฑ์การประเมินบทบาทคณะกรรมการ		
การบริหารความเสี่ยง	 การควบคุมภายใน	 ตามหลักเกณฑ์	
ของกระทรวงการคลัง	 และแนวทางของ	 Open	 Compliance		
and	 Ethics	 Group	 (OCEG)	 ซึ่งผลการประเมินพบว่า	 กบข.		
มีองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงที่ดี	 แต่ยังมีจุดที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นได้	 ดังนั้น	 กบข.	 จึงจัดท�า	
แผนยทุธศาสตร์การสร้างเสรมิวฒันธรรมการบรูณาการธรรมาภบิาล	
บริหารความเสี่ยง	 และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ		
(iGRC	Roadmap)		

			
3.2  คลังข้อมูลเพื่อการบริหาร
	 	 การมีข้อมูลที่ดีและพร้อมใช้งานจะเป็นประโยชน์

ต่อการบริหารองค์กร	 ในปี	 2557	 กบข.	 จึงได้พัฒนาคลังข้อมูล
เพื่อการบริหารซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทั้งจากภายใน	
และภายนอก	 เช่น	 ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก	 ข้อมูลอุตสาหกรรม	
การลงทุนและเศรษฐกิจ	งานวิจัยต่างๆ		เป็นต้น
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3.3 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองต่อ
ธุรกิจ

	 	 ในปี	 2557	 กบข.	 ได้ศึกษาระบบงานลงทุนจาก
บริษัทจัดการชั้นน�าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อใช้	
ออกแบบระบบงานลงทุนใหม่ให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์	
การลงทุนของ	 กบข.	 นอกจากนี้	 ได้ออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์
ส�ารองใหม่ให้มีลักษณะ	Warm	 Site	 เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	 จากความมุ ่งมั่น	
ในการน�าระบบสารสนเทศมาช่วยในการให้บริการสมาชิก	 ในปี	
2557	กบข.	ได้รบัรางวลั	Thailand	ICT	Excellence	Awards	2013	
ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 การสื่อสาร	 และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ไทย	
ในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดย	 กบข.	 ได้รางวัล
ประเภทโครงการพฒันากระบวนการหลกัภายใน	(Core	Process		
Improvement)	จากการพฒันาระบบ	e-Claim	เพือ่การจ่ายเงนิคนื	
สมาชกิได้อย่างรวดเรว็	ซึง่ถอืเป็นอกีหนึง่ความภาคภมูใิจของ	กบข.	
		 			

3.4  โครงการ CSR อย่างยั่งยืน
			 	 กบข.	เหน็ความส�าคญัของการมวีนิยัในการใช้จ่ายและ

ออมเงนิ	และต้องการมส่ีวนร่วมในการสร้างความตระหนกัถงึเรือ่ง	
ดงักล่าว	ในปี	2557	กบข.	ได้จดักจิกรรม	จ�านวน	3	กจิกรรม	ได้แก่	
กจิกรรมเดนิ-วิง่ภายใต้แนวคดิ	Smart	Spending…Smart	Saving	
7	จังหวัด	ที่กรุงเทพฯ	เชียงใหม่	อุบลราชธานี	ขอนแก่น	สงขลา	
เพชรบุรี	และชลบุรี	โดยมีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นข้าราชการครู	นักเรียน	
และข้าราชการทั่วไป	 นอกจากนี้	 ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้าน
การลงทุน	 กับโรงเรียน	 12	 แห่ง	 และประกวดบอร์ดนิทรรศการ	
เรื่องการลงทุน	และโครงการเข้าค่ายเยาวชน	เพื่อคัดเลือกยุวทูต	
กบข.	

4. ด้านบคุลากร	
																							
“พนักงาน กบข. เก่ง ดี มีจิตบริการ”
ในด้านการพัฒนาบุคลากร	ในปี	2557	กบข.	ได้ก�าหนด

เป้าหมายหลักในการสร้างวัฒนธรรมให้พนักงานเป็นบุคลากรที่	
“เก่ง	 ดี	 มีจิตบริการ”	 จึงได้พัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้	
พื้นฐานเกี่ยวกับ	 กบข.	 ความรู ้ด้านสมาชิก	 ความรู ้ด้านการ	
วางแผนการเงนิและการลงทนุ	พร้อมทัง้ได้พฒันาทกัษะการสือ่สาร		
การมบีคุลกิภาพทีด่แีละมจีติบรกิาร	นอกจากนี	้ได้จดัท�าโครงการ	
สร้างผู้สืบทอดต�าแหน่งงานระดับผู้บริหารกลุ่มงาน	 เพื่อให้การ
ด�าเนินงานของ	กบข.	มีความต่อเนื่อง	
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เงินลงทุนและหลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญาให้ยืมหลักทรัพย์	 708,023	 630,866	 12.23	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 4,853	 6,384	 (23.98)	

ลูกหนี้จากการลงทุน	 4,712	 4,862	 (3.09)	

อื่นๆ	 130	 207	 (37.20)

รวมสินทรัพย์	 	717,718	 642,319	 11.74

เจ้าหนี้จากการลงทุน	 2,750	 4,464	 (38.40)	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 378	 415	 (8.92)	

เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง	 173	 163	 6.13	

เงินรอจ่ายคืนสมาชิก	 																									166	 105	 58.10

อื่นๆ	 306	 309	 (0.97)	

รวมหนี้สิน	 3,773	 5,456	 (30.85)

รวมสินทรัพย์สุทธิ	 713,945	 636,863	 12.10

สินทรัพย์สุทธิต้นงวด	 636,863

•	 เงินรับสมาชิกและอื่นๆ	 34,831

•	 เงินรับจากกระทรวงการคลังที่เรียกว่า	เงินส�ารอง	 32,405

•	 ผลประโยชน์สุทธิส�าหรับปี	2557	 37,811

•	 เงินจ่ายคืนสมาชิกและอื่นๆ	 (27,144)

•	 เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลังจากการเลือกรับบ�าเหน็จ	 (821)

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด	 713,945

ฐานะการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิปี 2557

2557งบการเงินรวม 2556

(ปรับปรุงใหม่)

ผลต่าง

(ร้อยละ)

งบการเงินอย่างย่อปี 2557

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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รายได้เงินปันผล	ดอกเบี้ยรับและอื่นๆ	 	21,457		 19,668	 9.10	

รายได้ค่าเช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์	 1,084		 1,137	 (4.66)	

รายได้รวม														 	22,541	 20,805	 8.34	

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 1,103				 1,162	 (5.08)	

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า			 391				 392		 (0.26)	

ค่าใช้จ่ายรวม	 1,494	 1,554	 (3.86)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย										 	21,047	 19,251	 9.33	

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน			 (1,118)					 3,773			 (129.63)

ก�าไรสุทธิจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน	 7,257	 11,622	 	(37.56)

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า	 10,895		 (11,079)	 198.34

ส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 (270)	 77	 (450.65)

รวมรายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและ

ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	 16,764	 4,393	 281.61

ผลประโยชน์สุทธิ													 	37,811	 23,644	 59.92	

ผลการด�าเนินงานรวม

2557งบการเงินรวม 2556

(ปรับปรุงใหม่)

ผลต่าง

(ร้อยละ)

หน่วย	:	ล้านบาท
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รายงานทางการเงินปี 2557 โดยย่อของบริษัทย่อยและกองทุน

บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ากัด 

บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ากัด

2557 2556

2557 2556

2557 2556

2557 2556

2557 2556

2557 2556

ร้อยละจ�านวนเงิน จ�านวนเงิน

ผลต่าง

ร้อยละจ�านวนเงิน

ผลต่าง

ร้อยละจ�านวนเงิน

ผลต่าง

ผลต่าง

ร้อยละจ�านวนเงิน

ผลต่าง

ร้อยละจ�านวนเงิน

ผลต่าง

ฐานะการเงิน

ฐานะการเงิน

ฐานะการเงิน

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

สินทรัพย์	 60	 64	 (4)	 (6.25)

หนี้สิน	 12	 15	 (3)	 (20.00)

รวมสินทรัพย์สุทธิ	 48	 49	 (1)	 (2.04)

สินทรัพย์	 11	 10	 1	 10.00

หนี้สิน	 	4	 3	 1	 33.33

รวมสินทรัพย์สุทธิ	 7	 7	 		-	 -

สินทรัพย์	 85	 81	 4	 4.94

หนี้สิน	 	8	 8	 -	 -

รวมสินทรัพย์สุทธิ	 77	 73	 4	 5.48

รายได้	 53	 61	 (8)	 (13.11)

ค่าใช้จ่าย	 47	 55	 (8)	 (14.55)

ก�าไรสุทธิ	 6	 6	 -	 -

รายได้	 8	 8	 -	 -

ค่าใช้จ่าย	 7	 6	 1	 16.67

ก�าไรสุทธิ	 1	 2	 (1)	 (50.00)

รายได้	 42	 49	 (7)	 (14.29)

ค่าใช้จ่าย	 37	 39	 (2)	 	(5.13)

ก�าไรสุทธิ	 5	 10	 (5)	 (50.00)

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

ร้อยละ
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กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1

กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 2

2557 2556

2557 2556

2557 2556

2557 2556

ร้อยละจ�านวนเงิน

ผลต่าง

ร้อยละจ�านวนเงิน

ผลต่าง

ร้อยละจ�านวนเงิน

ผลต่าง

ร้อยละจ�านวนเงิน

ผลต่าง

ฐานะการเงิน

ฐานะการเงิน

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

สินทรัพย์	 3,476	 3,443	 33	 0.96

หนี้สิน	 	163	 			158	 5	 3.16

รวมสินทรัพย์สุทธิ	 3,313	 3,285	 28	 0.85	

สินทรัพย์	 2,795	 2,725	 70	 2.57

หนี้สิน	 	48	 			54	 (6)	 (11.11)

รวมสินทรัพย์สุทธิ	 	2,747	 2,671	 76	 2.85	

รายได้	 443	 425	 18	 4.24

ค่าใช้จ่าย	 124	 120	 4	 3.33

ก�าไร	(ขาดทุน)	

ที่ยังไม่เกิดขึ้น

จากการปรับมูลค่า	 11	 (109)	 120	 110.09

ก�าไรสุทธิ	 330	 196	 134	 68.37

รายได้	 177	 242	 (65)	 (26.86)

ค่าใช้จ่าย	 130	 146	 (16)	 (10.96)

ก�าไร	(ขาดทุน)	

ที่ยังไม่เกิดขึ้น

จากการปรับมูลค่า	 29	 	(131)	 160	 122.14

ก�าไร	(ขาดทนุ)	สทุธ	ิ 76	 (35)	 111	 			317.14

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท



รายงานประจ�าปี 2557
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

061

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 
ส�าหรับงบการเงินปี 2557

กบข.	 ได้น�าแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส		
และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการจัดท�า
ค�าอธิบายเพิ่มเติมและวิเคราะห์งบการเงิน	 เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงิน

เข้าใจผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของ	 กบข.	 ได้ดียิ่งขึ้น	
โดยมีรายละเอียดค�าอธิบายและบทวิเคราะห์ส�าหรับงบการเงิน	
ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	ดังนี้

1. ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน

1.1 ผลการด�าเนินงาน
1.1.1	 ผลตอบแทนจากการลงทุนและผลประโยชน์สุทธิ

ปี 2557 ปี 2556

ร้อยละจ�านวนเงิน

เพิ่ม (ลด)รายละเอียด

รายได้จากการด�าเนินงาน	 39,305	 25,199	 14,106	 55.98

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	 1,494	 1,555	 (61)	 (3.92)

ผลประโยชน์สุทธิ	 37,811	 23,644	 14,167	 59.92

กบข.	มีรายได้จากการด�าเนินงานปี	2557	เพิ่มขึ้นจ�านวน	
14,106	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 55.98	 จากปีก่อนหน้า	
เนื่องจากมีเงินปันผลรับและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนเพิ่มขึ้น		
รวมทัง้ในปีทีผ่่านมา	ทัง้ราคาหุน้และพนัธบตัรรฐับาล	มกีารปรบัตวั	
เพิ่มสูงขึ้น	 ท�าให้มีการบันทึกรายการก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ	
ปรับมูลค่า	 (Unrealized	 Gain)	 เพิ่มขึ้น	 ในขณะที่ค่าใช้จ่าย	
ลดลง	 61	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 3.92	 ส่งผลให้	 กบข.		
มผีลประโยชน์สทุธสิ�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2557	เท่ากบั	
37,811	ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	59.92	เมือ่เทยีบกบัปี	2556

อัตราผลประโยชน์สุทธิของสมาชิก	 (หลังหักค่าใช้จ่าย)		
ในรอบปีที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ	 6.75	 เทียบกับอัตราร้อยละ	
4.51	ในปี	2556	ท�าให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนสุทธิ	(หลังหัก	
ค่าใช้จ่าย)	ตัง้แต่ตัง้กองทนุในส่วนของสมาชกิเฉลีย่เท่ากบัร้อยละ	
6.88	ต่อปี	ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าเฉลี่ยที่ร้อยละ	
3.04	ต่อปี

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรายสินทรัพย์	 ส�าหรับ
กองทุนส่วนสมาชิก	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตราสารหนี้	 ในปี	 2557	 การลงทุนในตราสารหนี้ไทย
ของ	กบข.	ให้ผลตอบแทนร้อยละ	5.59	ซึ่งมาจากรายได้ดอกเบี้ย	
เงนิฝากธนาคารและตราสารหนีท้ีล่งทนุ	รวมถงึก�าไรจากตราสารหนี้	
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น	 ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจไทยที่เติบโต	

ต�่ากว่าคาด	 ท�าให้มีแรงซื้อเข้ามาในสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	
ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้โลก	 ให้ผลตอบแทนร้อยละ	 6.92	
จากมลูค่าตราสารหนีโ้ลกปรบัตวัสงูขึน้โดยเฉพาะตราสารหนีโ้ลก	
ในกลุ่มประเทศยุโรปและสหรฐัอเมริกา	ซึง่เป็นผลจากการด�าเนิน
นโยบายเพิ่มสภาพคล่องของธนาคารกลางซึ่งส่งผลให้มูลค่า
พันธบัตรโดยรวมปรับตัวสูงขึ้น

ตราสารทุน		การลงทุนในตราสารทุนไทยให้ผลตอบแทน
ร้อยละ	 18.36	 เนื่องจากสถานการณ์การเมืองไทยมีเสถียรภาพ
มากขึ้น	ซึ่งนักลงทุนคาดหวังว่ารัฐบาลจะสามารถด�าเนินนโยบาย
กระตุน้เศรษฐกจิได้เรว็ขึน้	ประกอบกบัธนาคารกลางญีปุ่น่ด�าเนนิ
นโยบายผ่อนคลายทางการเงนิโดยการอดัฉดีสภาพคล่องเข้ามาใน
ระบบตั้งแต่ต้นปี	 ท�าให้นักลงทุนเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง	
เช่น	หุน้	มากขึน้	นอกจากนี	้ราคาน�า้มนัทีป่รบัตวัลดลงในไตรมาส	4	
ส่งผลบวกกับประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้น�าเข้าน�้ามัน

ส�าหรับตราสารทุนโลก	 ให้ผลตอบแทนร้อยละ	 5.36		
โดยส่วนใหญ่มาจากผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารทนุโลก
กลุม่ประเทศพฒันาแล้ว	ซึง่ให้ผลตอบแทนร้อยละ	6.7	อนัเป็นผล	
จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
โดยเฉพาะในตลาดหุ ้นสหรัฐอเมริกา	 ส่วนตราสารทุนโลก	
ในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา	 นักลงทุนยังมีความกังวลเกี่ยวกับ	
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน	 และความขัดแย้งในภูมิภาค	

หน่วย	:	ล้านบาท
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โดยเฉพาะแถบประเทศรสัเซยีทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงปลายปี	ประกอบกบั	
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงินในกลุ ่มประเทศก�าลังพัฒนา	
เมื่อเทียบกับเงินบาทมีการอ่อนตัวลง	 ท�าให้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารทุนกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ	0.68

อสังหาริมทรัพย์	 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทย	
ยังคงให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจที่ร้อยละ	 8.26	 ทั้งการลงทุนผ่าน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรง	 ต่างให้ผลตอบแทน
ที่ เป ็นบวก	 ส�าหรับผลตอบแทนที่ ได ้รับจากการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์โดยตรงนั้น	มาจากรายได้ค่าเช่าอาคารส�านักงาน
ที่เพิ่มขึ้น	 และอัตราค่าเช่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น	 รวมถึงช่วงครึ่งปีหลัง		
ได้เปิดให้บริการโครงการเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่ปิดปรับปรุง	
อาคารบางส่วนชั่วคราวในช่วงครึ่งปีแรก	 ขณะที่อสังหาริมทรัพย์
โลกในปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ	 12.89	 เป็นผล	
จากการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา	
และสหราชอาณาจักร	 ที่อัตราผลตอบแทนสูงขึ้นจากราคา
อสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง	

นิติบุคคลเอกชน	 การลงทุนในนิติบุคคลเอกชนไทย	
และภูมิภาคให้ผลตอบแทนร้อยละ	 5.17	 ซึ่งเกิดจากการปรับตัว	
เพิ่มขึ้นของราคาหุ ้น	 บมจ.	 ทิพยประกันภัย	 จากแนวโน้ม	
ผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นตามภาวะอุตสาหกรรม	 รวมถึง	
การขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนไทยทวีทุน	 2	 ซึ่ง	 กบข.	 ได้ขาย	
เงินลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บางส่วน	 ส�าหรับ
การลงทุนในนิติบุคคลเอกชนโลกให้ผลตอบแทนติดลบร้อยละ	
1.11	เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มลงทุน	ท�าให้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน	
รวมทั้งเป็นผลจากอัตราแลกเปลี่ยน	

โครงสร้างพื้นฐาน	 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานให้	
ผลตอบแทนร้อยละ	 11.81	 เป็นผลตอบแทนจากการที่กองทุน	
Global	 Infrastructure	 Partners	 II	 (GIP	 II)	 ซึ่งเป็นกองทุนที่	
ลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลงังานและการขนส่งในทวปียโุรป	
และสหรฐัอเมรกิา	ได้ด�าเนนิการขายเงนิลงทนุและได้ก�าไรจากบรษิทั	
ที่ท�าธุรกิจด้านการพัฒนาระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติและพลังงาน
ในสหรัฐอเมริกา			

สินค ้าโภคภัณฑ์	 การลงทุนในสินค ้าโภคภัณฑ์ให ้	
ผลตอบแทนติดลบร้อยละ	 18.07	 เป็นผลจากการแข็งค่าของ	
เงินดอลลาร์สหรัฐ	 รวมทั้งราคาน�้ามันที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก	
จากการที่กลุ่มผู้ค้าน�้ามัน	 (OPEC)	 ยืนยันที่จะคงก�าลังการผลิต	
น�้ามันไว้เท่าเดิม	 ประกอบกับมีปริมาณน�้ามันเพิ่มขึ้นจากผู้ผลิต	
Shale	Oil	 ในสหรัฐอเมริกา	 ท�าให้ปริมาณน�้ามันทั่วโลกเพิ่มขึ้น		
ขณะที่ความต้องการใช้น�้ามันยังคงชะลอตัว	 นอกจากนี้	 ราคา	
สินค้าเกษตรยังปรับตัวลดลง	 จากการที่สหรัฐอเมริกา	 สามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรได้เป็นจ�านวนมาก	 ตามสภาพอากาศที่เอื้อต่อ
การเพาะปลูก

ตราสารหนี้จีนและตราสารทุนจีน	 ในปี	 2557	 กบข.		
ลงทุนตรงในประเทศจีนเป็นครั้งแรก	 เนื่องจากได้รับใบอนุญาต	
Qualified	 Foreign	 Institutional	 Investors	 -	 QFII	 จาก	
China	Securities	Regulatory	Commission	-	CSRC	เมื่อวันที่		
24	 ตุลาคม	 2556	 และได ้รับอนุมัติวงเงินจ�านวน	 100		
ล้านดอลลาร์สหรัฐจากหน่วยงาน	 State	 Administration	
of	 Foreign	 Exchange	 -	 SAFE	 เมื่อวันที่	 24	 ธันวาคม	 2556		
โดยในปี	 2557	 การลงทุนในตราสารหนี้จีนให้ผลตอบแทน	
ร้อยละ	 0.94	 และการลงทุนในตราสารทุนจีนให้ผลตอบแทน	
ร้อยละ	43.90			

Absolute	 Return	 Funds	 ในปี	 2557	 กบข.	 ได้เริ่ม	
ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท	 Absolute	 Return	 Funds	 หรือ
กองทุนที่ เน ้นผลตอบแทนเชิงบวก	 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม		
ซึ่งโดยรวมให้ผลตอบแทนร้อยละ	 3.11	 โดยผลตอบแทนหลัก	
เกิดจากกลยุทธ์การลงทุนในตราสารทุนโลก	 ตราสารหนี้โลก		
รวมทั้งการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
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ตราสารหนี้ไทย	 60.5	 60.6	 5.59	 3.01

ตราสารหนี้โลก	 3.3	 5.0	 6.92	 0.65

ตราสารทุนไทย	 11.6	 9.8	 18.36	 (5.82)

ตราสารทุนโลก	 13.6	 16.6	 5.36	 31.14

อสังหาริมทรัพย์ไทย	 3.7	 3.9	 8.26	 (1.06)

อสังหาริมทรัพย์โลก	 1.4	 1.2	 12.89	 4.93

นิติบุคคลเอกชนไทย	 1.2	 1.2	 5.17	 (15.19)

โครงสร้างพื้นฐาน	 0.9	 0.6	 11.81	 6.34

สินค้าโภคภัณฑ์	 0.6	 0.8	 (18.07)	 (5.95)

นิติบุคคลเอกชนโลก	 0.5	 0.3	 (1.11)	 -

ตราสารหนี้จีน	 0.4	 -	 0.94	 -

ตราสารทุนจีน	 0.4	 -	 43.90	 -

Absolute	Return	Funds	 1.9	 -	 3.11	 -

รวม	 100.0	 100.0	 6.99	 4.72

2557 25572556 2556

สัดส่วนการลงทุน

(ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทน

ก่อนหักค่าใช้จ่าย (ร้อยละ)

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วนการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนแต่ละสินทรัพย์ของกองทุนส่วนสมาชิก
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1.1.2	 รายได้จากการด�าเนินงาน

•	 รายได้จากการลงทุน

ปี 2557

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2556

ร้อยละ

ร้อยละ

จ�านวนเงิน

จ�านวนเงิน

เพิ่ม (ลด)

เพิ่ม (ลด)

รายละเอียด

รายละเอียด

รายได้จากการลงทุน	 22,459	 20,740	 1,719	 8.29

รายได้จากการให้บริการ	 41	 47	 (6)	 (12.77)

รายได้อื่น	 42	 19	 23	 121.05

ส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 (270)	 77	 (347)	 (450.65)

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยน	 (1,119)	 3,773	 (4,892)	 (129.66)

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการลงทุน	 18,152	 543	 17,609	 3,242.91

	 รายได้จากการด�าเนินงาน	 39,305	 25,199	 14,106	 55.98

เงินปันผลรับ	 3,718	 2,970	 748	 25.19

ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ	 17,608	 16,596	 1,012	 6.10

ค่าธรรมเนียมรับจากการให้ยืมหลักทรัพย์	 49	 37	 12	 32.43

รายได้ค่าเช่าและบริการจากการบริหารอาคาร	 1,084	 1,137	 (53)	 (4.66)

	 รายได้จากการลงทุน	 22,459	 20,740	 1,719	 8.29

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

รายได้จากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นในปี	 2557	 จ�านวน	
14,106	 ล้านบาท	 เป็นผลจากก�าไรสุทธิจากการลงทุนที่เกิดขึ้น	
และยงัไม่เกดิขึน้	(Realized	&	Unrealized	Gain)	ทัง้จากการลงทนุ	
ในตราสารหนี้และตราสารทุนที่เพิ่มขึ้นจ�านวน	17,609	ล้านบาท	

รายได้จากการลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	
2557	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2556	 จ�านวน	 1,719	 ล้านบาท	 เป็นผล
จากการเพิ่มขึ้นของรายได้เงินปันผลจ�านวน	 748	 ล้านบาท		
ซึง่มาจากเงนิปันผลรบัจากการลงทนุในหุน้ทัง้ในและต่างประเทศ		

และรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น	 1,719	 ล้านบาท	 ในขณะที่มี	
การบันทึกรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,119	ล้านบาท	
ส�าหรับรายละเอียดของรายได้จากการด�าเนินงาน	มีดังนี้		

ในส่วนของรายได้จากดอกเบี้ยและส่วนลดรับ	 เพิ่มขึ้นจ�านวน	
1,012	 ล ้านบาท	 จากดอกเบี้ยรับจากตราสารหนี้ภาครัฐ	
และตราสารหนีภ้าคเอกชนของไทยซึง่เพิม่ขึน้ตามมลูค่าเงนิลงทนุ
ที่สูงขึ้น
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•	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการลงทุน

ปี 2557 ปี 2556

ร้อยละจ�านวนเงิน

เพิ่ม (ลด)รายละเอียด

ก�าไรที่เกิดขึ้นจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน	 7,257	 11,622	 (4,365)	 (37.56)

	 ตราสารหนี้	 1,712	 548	 1,164	 212.41

	 ตราสารทุน	 5,545	 11,074	 (5,529)	 (49.93)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า	 10,895	 (11,079)	 21,974	 198.34

			ตราสารหนี้	 4,935	 (6,099)	 11,034	 180.91

			ตราสารทุน	 5,960	 (4,980)	 10,940	 219.68

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากการลงทุน	 18,152	 543	 17,609	 3,242.91

หน่วย	:	ล้านบาท

	 	 รายการก�าไร	(ขาดทนุ)	สทุธจิากการลงทนุส�าหรบั
ปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2557	เพิม่ขึน้จ�านวน	17,609	ล้านบาท		
เมื่อเทียบกับปี	2556	ประกอบด้วย		
	 	 1.	ก�าไรที่เกิดขึ้นจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน		
(Realized	 Gain)	 จ�านวน	 7,257	 ล้านบาท	 เป็นก�าไรจากการ
จ�าหน่ายตราสารทุนจ�านวน	 5,545	 ล้านบาท	 ส่วนหนึ่งเกิดจาก	
การขายเพื่อรับรู้ก�าไรในหลักทรัพย์	 และเกิดจากการปรับพอร์ต	
การลงทุนบางส่วน	ส�าหรับตราสารหนี้มีผลก�าไรจากการจ�าหน่าย	
ออกไปจ�านวน	 1,712	 ล ้านบาท	 จากการขายท�าก�าไร	
และปรับโครงสร้างการลงทุนตราสารหนี้ระหว่างปี	
	 	 2.	ก�าไรที่ยังไม ่ เกิดขึ้นจากการปรับมูลค ่า		
(Unrealized	Gain)	จ�านวน	10,895	ล้านบาท	เกดิจากการบนัทกึ
ส่วนต่างราคาของตราสารทนุในประเทศจากการทีร่าคาหุน้ปรบัตวั	
เพิ่มขึ้น	มูลค่า	5,960	ล้านบาท	ส�าหรับตราสารหนี้มีรายการก�าไร
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าจ�านวน	4,935	ล้านบาท	ซึ่งเป็น
ผลจากเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต�่ากว่าคาด	 ท�าให้มีแรงซื้อเข้ามา
ในสินทรัพย์ปลอดภัย	 ส่งผลให้ตราสารหนี้ที่ถือครองอยู่มีมูลค่า
เพิ่มขึ้น	

	 	

	 •	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยน
	 	 ในรอบปีสิ้นสุด	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2557	
กบข.	 มีการบันทึกผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	
จ�านวน	1,119	ล้านบาท	โดยค่าเงนิบาทเคลือ่นไหวผนัผวนตลอดปี	
จากต้นปีที่	32.90	บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ	ปรับแข็งค่าสุดที่	31.74	
บาทต่อดอลลาร์สหรฐั	ก่อนจะอ่อนค่าเป็น	32.89	บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ	 ณ	 สิ้นปี	 2557	 นอกจากนี้	 การเปลี่ยนแปลงของอัตรา	
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินอื่นๆ	 ที่	 กบข.	 ลงทุน
เมื่อเทียบกับเงินบาทอาจเกิดรายการก�าไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเพิ่มได้	 ซึ่งเป็นรายการปกติส�าหรับการลงทุนใน	
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ	โดย	กบข.	มกีารบรหิารจดัการความเสีย่ง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการท�าสัญญาการป้องกันความเสี่ยง
ส�าหรับการลงทุนต่างประเทศบางส่วน	
	 	 ทั้งนี้	 กบข.	 มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง	
จากอตัราแลกเปลีย่น	ส�าหรบัการลงทนุในตราสารหนีโ้ลก	ได้ท�าการ	
ปิดความเสีย่งเกอืบเตม็จ�านวน	ขณะทีก่ารลงทนุในตราสารทนุโลก	
ได้บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามสถานการณ์	
ภาวะตลาด	 ทั้งนี้	 การปรับสัดส่วนอัตราป้องกันความเสี่ยง	
จะเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจาก	
คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
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1.1.3	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

1.2 ฐานะการเงิน

ปี 2557

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2556

ร้อยละ

ร้อยละ

จ�านวนเงิน

จ�านวนเงิน

เพิ่ม (ลด)

เพิ่ม (ลด)

รายละเอียด

รายละเอียด

ค่าใช้จ่ายส�านักงาน	 1,100	 1,158	 (58)	 (5.01)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า	 391	 392	 (1)	 (0.26)

ภาษีเงินได้	 3	 5	 (2)	 (29.16)

	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	 1,494	 1,555	 (61)	 (3.92)

สินทรัพย์รวม	 717,718	 642,319	 75,399	 11.74

หนี้สินรวม	 3,773	 5,456	 (1,683)	 (30.85)

	 สินทรัพย์สุทธิ	 713,945	 636,863	 77,082	 12.10

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงาน	ส�าหรบัปีสิน้สดุ	
วันที่	31	ธันวาคม	2557		ลดลงจากปี	2556	จ�านวน	61	ล้านบาท		
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าธรรมเนียมผู ้จัดการ

กองทุน	 จ�านวน	 31	 ล้านบาท	 และค่าภาษีอากรจากการลงทุน	
ในต่างประเทศลดลง	48	ล้านบาท		

รายการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ	สินทรัพย์	หนี้สิน	
และสนิทรพัย์สทุธิ	ของ	กบข.	และบรษิทัย่อยและกองทนุ	ณ	วนัที่	
31	ธนัวาคม	2557	เมือ่เทยีบกบัยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	
2556	มีดังต่อไปนี้	

1.2.1	 สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวมปี	 2557	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	

เท่ากับ	75,399	ล้านบาท	หรือร้อยละ	11.74	เป็นผลจากมูลค่า
เงินลงทุนที่ปรับเพิ่มขึ้น	77,389	ล้านบาท	เนื่องจากมีเงินรับจาก
สมาชิกและเงินส�ารองจากกระทรวงการคลังที่ได้รับในระหว่างปี	
และผลตอบแทนของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ		ส่งผลให้มูลค่า
เงินลงทุนปรับเพิ่มขึ้น	 ในขณะที่มูลค่าสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ		
ลดลง	อาทิ	เงินสด
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ปี 2557 ปี 2556

ร้อยละจ�านวนเงิน

เพิ่ม (ลด)ประเภทตราสาร

เงินฝากประจ�าและบัตรเงินฝาก	 56,806	 38,717	 18,089	 46.72

ตราสารหนี้ไทย	 452,295	 408,679	 43,616	 10.67

ตราสารหนี้โลก	 18,578	 22,219	 (3,641)	 (16.39)

ตราสารทุนไทย	 59,880	 46,559	 13,321	 28.61

ตราสารทุนโลก	 73,976	 71,935	 2,041	 2.84

อสังหาริมทรัพย์ลงทุนโดยตรง	 12,578	 12,317	 261	 2.12

หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์	 4,231	 4,221	 10	 0.24

อสังหาริมทรัพย์โลก	 7,072	 5,417	 1,655	 30.55

โครงสร้างพื้นฐานโลก	 3,135	 1,405	 1,730	 123.13

สินค้าโภคภัณฑ์	 2,882	 3,600	 (718)	 (19.94)

นิติบุคคลเอกชนโลก	 2,387	 1,362	 1,025	 75.26

	 รวม	 693,820	 616,431	 77,389	 12.55

หน่วย	:	ล้านบาท

ตารางแสดงเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557
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ปี 2557 ปี 2556

ร้อยละจ�านวนเงิน

เพิ่ม (ลด)รายละเอียด

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	 2,673	 2,682	 (9)	 (0.34)

เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 -	 1,664	 (1,664)	 (100.00)

เจ้าหนี้เงินประกันสัญญาจากการให้ยืมหลักทรัพย์	 77	 118	 (41)	 (34.75)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 376	 412	 (36)	 (8.74)

เงินรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง	 173	 162	 11	 6.79

หนี้สินอื่น	 474	 418	 56	 13.40

	 รวม	 3,773	 54,456	 (1,683)	 (30.85)

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

1.2.3	 สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น	 713,945	 ล้านบาท	

เพิ่มขึ้นจากปี	 2556	 เท่ากับ	 77,082	 ล้านบาท	 เป็นผลจาก	

การเพิ่มขึ้นของเงินรับสมาชิก	 เงินส�ารองและผลประโยชน์สุทธิ		
โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	

ตารางแสดงหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2557

เงินรับสมาชิกและอื่นๆ	 34,831

เงินรับจากกระทรวงการคลังที่เรียกว่า	เงินส�ารอง	 32,405

ผลประโยชน์สุทธิส�าหรับปี	2557		 37,811

เงินจ่ายคืนสมาชิกและอื่นๆ																				 (27,144)

เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลังจากการเลือกรับบ�าเหน็จ																			 (821)	

	 รวม	 77,082

1.2.2	 หนี้สินรวม
รายการหนี้สินปี	 2557	 ลดลง	 1,683		

ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	 เป็นผลจากการลดลงของยอด
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจ�านวน	
1,664	 ล้านบาท	 ซึ่งรายการลูกหนี	้ (เจ้าหนี้)	 ตามสัญญาซื้อขาย	
เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า	เกดิจากการปรบัมลูค่าของราคาซือ้ขาย	

เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าให้เป็นมลูค่ายตุธิรรม	ซึง่ขึน้กบัอตัรา
แลกเปลีย่นของเงนิสองสกลุทีท่�าการซือ้ขายกนั	ในปี	2557	มกีาร
ปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแล้วท�าให้เกิดก�าไร	(มูลค่ายุติธรรม
เชิงบวก)	 จึงบันทึกในรายการดังกล่าวเป็นลูกหนี้	 เมื่อเทียบกับ	
ในปี	 2556	 ที่มีการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแล้วท�าให้	
เกิดขาดทุน	จึงได้บันทึกรายการดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้	
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ค�าอธิบายเพิ่มเติม

ในปี	 2557	 กบข.	 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ในการวัดค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่ง	 กบข.	 มีอิทธิพลอย่างมี	
นยัส�าคญั	จากเดมิวดัมลูค่าด้วยราคายตุธิรรมเป็นใช้วธิส่ีวนได้เสยี	
เพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรฐานการบัญชีก�าหนด	 โดยบริษัทร่วม
ดังกล่าวประกอบด้วย	 1)	 บริษัท	 แอล	 ซี	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด		
2)	บริษัท	รอยัล	ปอร์ซเลน	จ�ากัด	(มหาชน)	3)	บริษัท	ฟิทช์	เรตติ้ง	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และ	4)	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)

ทั้งนี้	 เกณฑ์ที่ก�าหนดว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญ	 คือ		
การมีตัวแทนอยู ่ในคณะกรรมการบริษัทในกิจการที่ 	 กบข.	
ลงทุน	 จากการปรับปรุงการบันทึกบัญชีดังกล่าว	 กบข.	 จึงได้

ท�าการปรับปรุงรายการบัญชีส�าหรับงบการเงินปี	 2556	 เพื่อให้	
สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงใหม่และสามารถ	
เปรียบเทียบกับงบการเงินปี	2557	ได้	อย่างไรก็ตาม	ผลที่เกิดขึ้น	
จากการปรับปรุงดังกล่าวไม่เป็นสาระส�าคัญต่อข้อมูลที่แสดงใน	
งบการเงินปี	2556

การจัดท�างบการเงินรวม
ในการจัดท�างบการเงิน	 กบข.	 ได้น�างบการเงินของ	

บริษัทย่อยและกองทุนที่	กบข.	ลงทุนและมีอ�านาจในการควบคุม	
มาจัดท�างบการเงินรวม	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	2556	กบข.	มีเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและกองทุน	ดังนี้

ร้อยละ

ที่ลงทุน

มูลค่ายุติธรรม 

31 ธ.ค. 2556

(ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรม 

31 ธ.ค. 2557

(ล้านบาท)

บริษัท	ไทย	แอดมินิสเทรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	 งานทะเบียนสมาชิก	 	99.99	 	50.63	 	50.21

บริษัท	จีพีเอฟ	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	 บริหารอสังหาริมทรัพย์	 	99.99	 7.46	 7.55

บริษัท	ไทยพรอสเพอริตี้	แอ็ดไวซอรี่	จ�ากัด	 ที่ปรึกษาการลงทุน	 	51.00	 39.52	 37.03

กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย	1	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	 100.00	 3,312.90	 3,285.41

กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย	2	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	 100.00	 2,747.48	 2,671.12

รวม	 	 	 6,157.99	 6,051.32

ลักษณะธุรกิจ
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คณะกรรมการ กบข.

	 องค์ประกอบของคณะกรรมการ	 กบข.	 ประกอบด้วย		
ปลัดกระทรวงการคลัง	 เป็นประธานกรรมการ	 มีกรรมการ	
โดยต�าแหน่ง	 8	 คน	 กรรมการผู้แทนสมาชิก	 12	 คน	 กรรมการ	
ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 3	 คน	 และเลขาธิการคณะกรรมการ	 กบข.		
เป็นกรรมการและเลขานุการ	รวม	25	คน	

	 กรรมการโดยต�าแหน่ง	คือ	ผู้ที่เป็นกรรมการตามที่
พระราชบญัญตั	ิกบข.	ก�าหนด	คอื	ผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณ	
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรอืน	เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง		
อธบิดกีรมบญัชกีลาง	ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย	และเลขาธกิาร	
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

	 กรรมการผู้แทนสมาชิก	คือ	บุคคลที่ได้รับการเลือก
จากคณะกรรมการของข้าราชการแต่ละประเภท	ประเภทละ	1	คน	
ให้เป็นกรรมการผู้แทนสมาชิก	 คือผู้แทนสมาชิกจากข้าราชการ
พลเรอืน	ข้าราชการตลุาการ	ข้าราชการอยัการ	ข้าราชการรฐัสภา
สามัญ	 ข้าราชการต�ารวจ	 ข้าราชการทหาร	 ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา	 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	
ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 ข้าราชการศาลปกครอง	
ข้าราชการส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ข้าราชการส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

	 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิคอื	ผูม้คีวามรูค้วามสามารถ
ที่ได้รับการเลือกจากประธานกรรมการ	 กรรมการโดยต�าแหน่ง		
และกรรมการผู้แทนสมาชิกให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	โดยผู้ที่	
ได้รับเลือกต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	ดังต่อไปนี้	
	 1.	 ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ	
	 	 หน่วยงานของรัฐอื่นไล่ออก	 ปลดออก	 ให้ออก	 หรือ	
	 	 เลกิจ้างเพราะทจุรติต่อหน้าทีห่รอืถอืว่าทจุรติต่อหน้าที่	
	 2.	 ไม่เป็นข้าราชการการเมอืง	ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง		
	 	 สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่	หรอืกรรมการ	
	 	 หรือที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง	

 เลขาธิการ	 คือ	 ผู ้มีความรู ้ความสามารถที่ได ้รับ	
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ท�าหน้าที่เป็นผู ้บังคับบัญชา
พนักงานและลูกจ้าง	 และรับผิดชอบในการบริหารกิจการ	
ของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน	ตามกฎหมาย	
ระเบียบ	ข้อบังคับ	และนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนด	รวมถึง	
การเป็นผู้แทนของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก	

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

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

คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี	้
	 1.	 ก�าหนดนโยบาย	และออกระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ประกาศ		
	 	 และค�าสั่งในการบริหารกิจการของกองทุน
	 2.	 ก�าหนดนโยบายการลงทนุของกองทนุ	ตามหลกัเกณฑ์	
	 	 ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 3.	 ก�ากับดูแลการจัดการกองทุน
	 4.	 ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของเลขาธิการ		
	 	 และการมอบอ�านาจให้ผูอ้ืน่ปฏบิตังิานแทนเลขาธกิาร
	 5.	 ก�าหนดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของส�านักงาน		
	 	 และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับกิจการของกองทุน
	 6.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ	 เก็บรักษา		
	 	 และจ่ายเงินของกองทุน
	 7.	 ออกระเบียบ	ข้อบังคับ	และค�าสั่งเกี่ยวกับการบริหาร	
	 	 งานบุคคล	 การบรรจุ	 แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 และวินัย	
	 	 ของพนกังานและลกูจ้าง	ตลอดจนการก�าหนดเงนิเดอืน	
	 	 และเงินอื่นรวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการ
	 8.	 พจิารณามอบหมายให้สถาบนัการเงนิหรอืนติบิคุคลอืน่	
	 	 จัดการเงินของกองทุน
	 9.		แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	 เพื่อปฏิบัติการตามที่	
	 	 คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการปี 2557
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	 10.	 แต่งตั้งผู้แทนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
	 	 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืหน่วยงานอืน่ใด	
	 	 ที่กองทุนถือหุ้น
	 11.	 ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
	 	 ของกองทุนตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติ	กบข.

วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

	 กรรมการผูแ้ทนสมาชกิ	และกรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิมวีาระ
การด�ารงต�าแหน่งคราวละ	2	ปี	แต่จะด�ารงต�าแหน่งเกิน	2	วาระ
ติดต่อกันไม่ได้	
	 เลขาธิการ	 มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามที่ก�าหนด	
ในสัญญาจ้าง	คราวละไม่เกิน	4	ปี	และมีอายุไม่เกิน	60	ปี	

การประชุมคณะกรรมการ 

	 คณะกรรมการก�าหนดให้มกีารประชมุเป็นประจ�าสม�า่เสมอ	
อย่างเป็นทางการไว้เป็นการล่วงหน้าเดือนละ	 1	 ครั้ง	 และอาจมี
การประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม	 โดยมีการก�าหนดวาระ
การประชุมที่ส�าคัญไว้เป็นการล่วงหน้า
	 ฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการ	ได้มกีารประสานงานกบั
กรรมการอย่างใกล้ชิดและมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน	
ตลอดเวลา	ก่อนการประชุมจะจัดท�าวาระการประชุม	พร้อมสรุป	
รายละเอียดประกอบของแตล่ะวาระเสนอประธานกรรมการ	
เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ	จากนัน้จงึจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ	
พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชมุทีม่ข้ีอมลูและรายละเอยีด
ประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจ	
ส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม	 7	 วัน	 เพื่อให้
กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม	
	 ในการประชุม	 ประธานกรรมการท�าหน้าที่ประธาน	
การประชุม	 เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนเสนอความคิดเห็น	
และอภิปรายกันอย่างเปิดเผยและเสรี	 หากวาระใดที่กรรมการ	
คนใดมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย
ในเรื่องที่พิจารณา	 กรรมการดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อ
พิจารณาในวาระนั้นๆ	ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	

ค่าตอบแทนกรรมการ	

	 กบข.	 จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ	 ตามหลักเกณฑ์	
และอตัราทีก่�าหนดในประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่งหลกัเกณฑ์
และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ	 กบข.		
ลงวนัที	่27	ตลุาคม	2547	ซึง่ประกาศดงักล่าวได้รบัความเหน็ชอบ
จากคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว	
	 อตัราค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ	ประธานกรรมการ
จะได้รับค่าตอบแทน	 เดือนละ	 10,000	บาท	กรรมการเดือนละ	
8,000	 บาท	 ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นรายเดือน	
เฉพาะเดือนที่เข้าร่วมการประชุม	 หากเดือนใดไม่มีการประชุม	
หรือมีการประชุมแต่ไม่เข้าร่วมประชุม	 จะไม่จ่ายค่าตอบแทน	
ในเดือนนั้น	
	 ปี	 2557	 กบข.	 จ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมแก่
กรรมการ	จ�านวน	2.09	ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงกรรมการระหว่างป	ี

	 กรรมการโดยต�าแหน่ง	มกีารเปลีย่นแปลง	3	ราย	เนือ่งจาก
มกีารโยกย้ายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	และเกษยีณอายรุาชการ	
คือ	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ผู้อ�านวยการส�านักงาน
เศรษฐกจิการคลงั	และผูแ้ทนเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
	 กรรมการผู ้แทนสมาชิก	 มีการเปลี่ยนแปลง	 7	 ราย	
เนือ่งจาก	เกษยีณอายรุาชการ	ลาออก	และพ้นจากการเป็นสมาชกิ
ประเภทที่ตนได้รับเลือก	 คือ	 กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการ
ต�ารวจ	 กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา	 กรรมการ	
ผูแ้ทนสมาชกิข้าราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั	กรรมการผูแ้ทน
สมาชกิข้าราชการ	ป.ป.ช.	กรรมการผูแ้ทนสมาชกิข้าราชการทหาร		
และกรรมการผู ้แทนสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทาง	
การศึกษา
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รายงานประจ�าปี 2557
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

	 1.	 นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์		 ประธานกรรมการ	
	 	 ปลัดกระทรวงการคลัง

	 2.	 นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา		 กรรมการโดยต�าแหน่ง
	 	 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	

	 3.	 นายดิสทัต	โหตระกิตย์		 กรรมการโดยต�าแหน่ง
	 	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
	 	 (แทนนายชูเกียรติ	รัตนชัยชาญ	ที่ย้ายหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อ	11	พฤศจิกายน	2557)

	 4.	 นายสมศักดิ์	โชติรัตนะศิริ		 กรรมการโดยต�าแหน่ง
	 	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	

	 5.	 นายปรเมธี	วิมลศิริ		 กรรมการโดยต�าแหน่ง
	 	 รองเลขาธิการ	(แทน)	เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	 	 (แทนนางนิตยา	กมลวัทนนิศา	ที่เกษียณอายุราชการเมื่อ	1	ตุลาคม	2557)

	 6.	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ		 กรรมการโดยต�าแหน่ง
	 	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
	 	 (แทนนายสมชัย	สัจจพงษ์	ที่ย้ายหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อ	27	มิถุนายน	2557)

	 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
	 	 เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	11.	 นายวีระพล	ตั้งสุวรรณ		 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ
	 	 รองประธานศาลฎีกา	

	12.	 นายวัยวุฒิ	หล่อตระกูล		 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ
	 	 อัยการอาวุโส

	13.	 รองศาสตราจารย์วิทยา	จันทร์ศิลา		 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน
	 	 ประธานสภาอาจารย ์	มหาวิทยาลัยนเรศวร		 ในสถาบันอุดมศึกษา
	 	 (แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์อชิตพล	ศศิธรานุวัฒน์	ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ		
	 	 เมื่อ	1	สิงหาคม	2557)

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558
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กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
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	14.	 นายไพฑูรย์	พิมพ์ทอง		 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการครู
	 	 ผู้อ�านวยการวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ	โรงเรยีนบา้นโนนแดงนอ้ย	ส�านักงานเขตพื้นที่		 และบุคลากรทางการศึกษา
	 	 การศกึษาขอนแก่น	เขต	2	(แทนนายกติเิดช	จนัทรศรวีงศ์	ทีเ่กษยีณอายรุาชการเมือ่	1	ตลุาคม	2557)

	15.	 นายสิทธิพร	สท้านไตรภพ		 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา
	 	 ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ	(ผู้ทรงคุณวุฒิ)	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
	 	 (แทนนายสุวิจักขณ์	นาควัชระชัย	ที่พ้นจากการเป็นข้าราชการรัฐสภาเมื่อ	27	มิถุนายน	2557)

	16.	 พันต�ารวจเอก	พรพันธ์	ทิมข�า		 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการต�ารวจ
	 	 รองผู้บังคับการ	ศูนย์ฝึกอบรม	ศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
	 	 (แทนพลต�ารวจเอก	วชัรพล	ประสารราชกจิ	ทีล่าออกจากการเป็นกรรมการเมือ่	6	มถินุายน	2557
	 	 และแทนพลต�ารวจเอก	ชัชวาลย์	สุขสมจิตร์	ที่พ้นจากการเป็นข้าราชการต�ารวจ		
	 	 เมื่อ	27	มิถุนายน	2557)

	17.	 พลอากาศตรี	คเชนท์	โสมะนันทน์	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร
	 	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
	 	 (แทนพลเรอืตรหีญงิ	วชิชดุา	พชิญาภรณ์	ทีเ่กษยีณอายรุาชการก่อนก�าหนดเมือ่	2	ตลุาคม	2557)

	18.	 นายประสิทธิ์ศักดิ์	มีลาภ		 ผูแ้ทนสมาชกิข้าราชการศาลปกครอง
	 	 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด	

	19.	 นายประจวบ	สวัสดิประสงค์		 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการส�านักงาน	
	 	 ผู้ช่วยเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ	ป.ป.ช.		 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม	
	 	 (แทนนายวิทยา	อาคมพิทักษ์	ที่ลาออกจากราชการเมื่อ	8	กันยายน	2557)	 การทุจริตแห่งชาติ

	20.	 นายปัญญา	อุดชาชน		 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการส�านักงาน
	 	 ที่ปรึกษาส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ		 ศาลรัฐธรรมนูญ

	21.	 นายพรชัย	จ�ารูญพานิชย์กุล		 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการส�านักงาน
	 	 รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน		 การตรวจเงินแผ่นดิน

	22.	 หมอ่มหลวงผกาแก้ว	บุญเลี้ยง		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	23.	 นายพิชิต	อัคราทิตย์		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	24.	 นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัช		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
	 	 (แทนนายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อ	2	มกราคม	2558)	

	25.	 นายสมบัติ	นราวุฒิชัย		 กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ
	 	 เลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.	

	26.	 นางสมคิด	ฐีระเวช		 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
	 	 ผู้อ�านวยการอาวุโสและผู้บริหารฝ่ายเลขานุการองค์กร



074
รายงานประจ�าปี 2557
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

	 1.	 นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์		 10/12

	 2.	 นายสมศักดิ์	โชติรัตนะศิริ	 7/12

	 3.	 นายดิสทัต	โหตระกิตย์		 5/7

	 4.	 นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา		 10/12

	 5.	 นายปรเมธี	วิมลศิริ	 2/3

	 6.	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ		 6/6

	 7.	 นายมนัส	แจ่มเวหา		 11/12

	 8.	 นางผ่องเพ็ญ	เรืองวีรยุทธ	 9/12

	 9.	 นายวรพล	โสคติยานุรักษ์	 9/12

	10.	 นายเกษมสันต์	จิณณวาโส	 9/12

	11.	 นายวีระพล	ตั้งสุวรรณ	 8/12

	12.	 นายวัยวุฒิ	หล่อตระกูล	 12/12

	13.	 รองศาสตราจารย์วิทยา	จันทร์ศิลา	 5/5

	14.	 นายไพฑูรย์	พิมพ์ทอง	 3/3

	15.	 นายสิทธิพร	สท้านไตรภพ	 6/6

	16.	 พันต�ารวจเอก	พรพันธ์	ทิมข�า	 6/6

	17.	 พลอากาศตรี	คเชนท์	โสมะนันทน์	 3/3

	18.	 นายปัญญา	อุดชาชน	 10/12

	19.	 นายประสิทธิ์ศักดิ์	มีลาภ	 12/12

	20.	 นายประจวบ	สวัสดิประสงค์	 3/4

	21.	 นายพรชัย	จ�ารูญพานิชย์กุล	 11/12

	22.	 นายพิชิต	อัคราทิตย์	 10/12

	23.	 นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	 6/12

	24.	 หมอ่มหลวงผกาแก้ว	บุญเลี้ยง	 12/12

	25.	 นายสมบัติ	นราวุฒิชัย		 12/12

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2557

ชื่อ สกุล ครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมรวม
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	 1.	 นายชูเกียรติ	รัตนะชัยชาญ	 5/6

	 2.	 นางนิตยา	กมลวัทนนิศา	 9/9

	 3.	 นายสมชัย	สัจจพงษ์	 5/6

	 4.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อชิตพล	ศศิธรานุวัฒน์	 7/7

	 5.	 นายกิติเดช	จันทรศรีวงศ์	 9/9

	 6.	 นายสุวิจักขณ์	นาควัชระชัย	 4/5

	 7.	 พลต�ารวจเอก	วัชรพล	ประสารราชกิจ	 5/5

	 8.	 พลต�ารวจเอก	ชัชวาลย์	สุขสมจิตร์	 1/1

	 9.	 พลเรอืตรหีญิง	วิชชุดา	พิชญาภรณ์		 9/9

	10.	 นายวิทยา	อาคมพิทักษ์	 8/8

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2557 

ชื่อ สกุล ครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมรวม

คณะอนุกรรมการ

	 คณะอนกุรรมการของ	กบข.	มจี�านวน	7	คณะ	ประกอบด้วย	
คณะอนกุรรมการทีก่�าหนดโดยพระราชบญัญตั	ิกบข.	จ�านวน	2	คณะ	
คือ	คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนและคณะอนุกรรมการสมาชิก	
สมัพนัธ์	นอกจากนัน้	คณะกรรมการได้มมีตแิต่งตัง้คณะอนกุรรมการ	
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านอีกจ�านวน	 5	 คณะ	 ประกอบด้วย		
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	 คณะอนุกรรมการกฎหมาย		
คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง	คณะอนกุรรมการธรรมาภบิาล	
คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน	

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

	 คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน	 เป็นคณะอนุกรรมการ	
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมาตรา	30	แห่งพระราชบญัญตั	ิกบข.	ประกอบด้วย	
ผูอ้�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั	เป็นประธานอนกุรรมการ	

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย	 ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการ	
แต ่งตั้งจ�านวน	 4	 คน	 เป ็นอนุกรรมการ	 และเลขาธิการ	
คณะกรรมการ	กบข.	เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร	นอกจากนัน้	
คณะกรรมการยังได้มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาอนุกรรมการเพื่อช่วยให้	
การท�างานของคณะอนกุรรมการมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้อกีด้วย	

อ�านาจหน้าที	่
	 1.	 ให้ค�าแนะน�าปรึกษาด้านการลงทุนต่อคณะกรรมการ
	 2.	 ให้ค�าแนะน�าปรึกษาด้านการก�าหนดหลักเกณฑ์	
การคัดเลือกสถาบันการเงินที่จะมอบหมายให้จัดการเงินของ	
กองทุน
	 3.	ตดิตามดแูลการด�าเนนิงานของสถาบนัการเงนิทีไ่ด้รบั	
มอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน
	 4.	 รายงานผลการด�าเนินการด้านการลงทุนและเสนอ	
ความเห็นต่อคณะกรรมการ
	 5.	ปฏบิตักิารในเรือ่งอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย



076
รายงานประจ�าปี 2557
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

	 1.	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ		 ประธานอนุกรรมการ	
	 	 (แทนนายสมชัย	สัจจพงษ์	ที่ย้ายหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อ	27	มิถุนายน	2557)

	 2.	 นายอัมพร	แสงมณี		 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
	 	 (แทนนางสาววชริา	อารมยด์ี	ที่ย้ายหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อ	1	ตุลาคม	2557)

	 3.	 หมอ่มหลวงผกาแก้ว	บุญเลี้ยง		 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 4.	 นายปัญญา	จรรยารุ่งโรจน์		 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 5.	 นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัช		 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 6.	 นางวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ		 ผู้ทรงคุณวุฒิ
	 	 (ตั้งแต่	22	กันยายน	2557	แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์อชิตพล	ศศิธรานุวัฒน์	ที่ลาออกเมื่อ	1	สิงหาคม	2557)

	 7.	 นายศุภวุฒิ	สายเชื้อ		 ที่ปรึกษา	

	 8.	 รองศาสตราจารยช์โยดม	สรรพศรี		 ที่ปรึกษา

	 9.	 นายสมบัติ	นราวุฒิชัย		 อนุกรรมการและเลขานุการ

	10.	 นายยิ่งยง	นิลเสนา		 ผู้ช่วยเลขานุการ	

รายชือ่คณะอนกุรรมการ ทีป่รกึษา ณ วนัที ่1 มนีาคม 2558 และการเปลีย่นแปลงระหว่างปี 

การประชุม	
	 ปี	2557	คณะอนกุรรมการจดัการลงทนุมกีารประชมุรวม	
9	ครั้ง	อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ	92.06

ผลงานส�าคัญ 
	 1.	 การอนุมัติการด�าเนินงานด้านลงทุนตามที่ได ้รับ	
	 	 มอบหมายจากคณะกรรมการ
	 	 1.1	 อนุมัติสัดส่วนเป้าหมายการลงทุน	(Target	SAA)		
	 	 	 ปี	2557	และ	ปี	2558	ซึ่งค�านึงถึงผลกระทบจาก	
	 	 	 การเตรยีมการสะสมสภาพคล่องโครงการ	UNDO
	 	 1.2	 อนุมัติให้ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์	 กรอบการลงทุน		
	 	 	 และรายชื่อผู้จัดการกองทุน	 ส�าหรับการลงทุน	
	 	 	 ใน	Absolute	Return	Funds	
	 	 1.3	 อนุมัติการจ้างผู ้จัดการกองทุนและการลงทุน	
	 	 	 ทางเลอืกในส่วนของงานไพรเวทมาร์เกต็	ตามกรอบ	
	 	 	 หลักเกณฑ์ที่ได ้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ		
	 	 	 รวม	5	รายการ	

	 	 1.4	 อนุมัติการปรับนโยบายการลงทุนอื่นเพื่อเพิ่ม	
	 	 	 ประสิทธิภาพการลงทุน	 เช่น	 นโยบายการลงทุน	
	 	 	 ของเงินส�ารอง	 การบริหารความเสี่ยงอัตรา	
	 	 	 แลกเปลี่ยน	 แนวทางการวัดผลการด�าเนินงาน	
	 	 	 ด้านลงทุน	เป็นต้น
	 2.	 การกลั่นกรองข ้อเสนอด้านลงทุนก่อนน�าเสนอ	
	 	 คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
	 	 2.1	 เห็นชอบแผนการบริหารเงินกองทุนภายใต้	
	 	 	 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จ	
	 	 	 บ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญ	
	 	 	 ข ้าราชการ	 พ.ศ.	 2494	 พ.ศ.	 2557	 หรือ		
	 	 	 พระราชบัญญัติ	 UNDO	 หลักเกณฑ์และแผน	
	 	 	 ด�าเนินงานในการจัดเตรียมสภาพคล่องและ	
	 	 	 การบริหารสินทรัพย์อื่นที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้มี	
	 	 	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยค�านึงถึง	
	 	 	 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการลงทุนในประเทศ		
	 	 	 และสมาชิกที่ไม่ได้ใช้สิทธิ	UNDO	

หมายเหตุ	:	นางทิพยสุดา	ถาวรามร	ลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาเมื่อ	5	พฤศจิกายน	2557	
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	 1.	 นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา		 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.	 นางสาวอรนุช	ไวนุสิทธิ์		 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง	
	 	 (แทนนางจินดา	สังข์ศรีอินทร์	ที่เกษียณอายุราชการเมื่อ	1	ตุลาคม	2557)

	 3.	 นางจุฑารัตน์	โสดาศรี		 ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์	
	 	 (แทนนางทัศนีย์	ไตรอรุณ	ที่เกษียณอายุราชการเมื่อ	1	ตุลาคม	2557)

	 4.	 นางกาญจนารัตน์	ลีวิโรจน์		 ผู้แทนสมาชิก	
	 	 (แทนนายประจวบ	สวัสดิประสงค์	ที่ลาออกเมื่อ	22	กันยายน	2557)

	 5.	 พลต�ารวจตรหีญิง	วราภรณ์	ภูวรัตนกุล		 ผู้แทนสมาชิก

	 6.	 นายกิติศักดิ์	บุญดาว		 ผู้แทนสมาชิก	

	 7.	 นายนิตย์	ค�าธนนันทิกุล		 ผู้แทนสมาชิก

	 8.	 นายสราวุธ	เบญจกุล		 ผู้แทนสมาชิก

	 9.	 นายสมบัติ	นราวุฒิชัย		 อนุกรรมการและเลขานุการ	
	 	 เลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.	 	

	10.	 นางศรีกัญญา	ยาทิพย์		 ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
	 	 รองเลขาธิการ	กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์	 		

รายชือ่คณะอนกุรรมการและทีป่รกึษา ณ วนัที ่1 มนีาคม 2558 และการเปลีย่นแปลงระหว่างปี 

	 	 2.2	 เหน็ชอบให้ขยายระยะเวลาผ่อนผนัช่วงเบีย่งเบน	
	 	 	 การลงทุน	 (Deviation	 Range)	 ของสินทรัพย์	
	 	 	 กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ	 (Inflation	 Sensitive)	 และ	
	 	 	 การปรับแนวทางการวัดผลการลงทุนระดับ	
	 	 	 ส�านักงาน	(Total	Portfolio)	
	 3.	 การติดตามการบริหารเงินลงทุน	
	 	 คณะอนกุรรมการรบัทราบและตดิตามผลการด�าเนนิงาน	
จดัการกองทนุด้านต่างๆ	เป็นประจ�าและสม�า่เสมอและให้ความเหน็	
และข้อเสนอแนะด้านต่างๆ	 ที่ เกี่ยวข ้องที่ เป ็นประโยชน์	
เป็นอย่างมากในการก�าหนดนโยบาย	 กลยุทธ์	 และการวิเคราะห์
ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน	

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.	 เผยแพร่ข้อมูล	 ข่าวสาร	 และรายงานความคืบหน้า	
ของการจัดการกองทุน
	 3.	 รับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ	จากสมาชิก
	 4.	พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการ	
จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
	 5.	ปฏบิตักิารในเรือ่งอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย
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การประชุม	
	 ปี	 2557	 คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์มีการประชุม
รวม	5	ครั้ง	อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ	91.06

ผลงานส�าคัญ 
	 1.	 อนุมัติแผนงานและงบประมาณส�าหรับยุทธศาสตร์	
ด้านสมาชิกปี	2557	และปี	2558
	 2.	 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมการ	
จัดการสัมมนาผู ้แทนสมาชิก	 และการจัดงานประชุมใหญ่	
ผู ้แทนสมาชิกปี	 2557	 พร้อมทั้งรับทราบผลการสัมมนาและ	
การประชุมใหญ่
	 3.	 ให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักการเรื่องการแก้ไขกฎหมาย	
เกี่ยวกับสมาชิก
	 	 3.1	 กรณีของพนักงานข้าราชการกรุงเทพมหานคร		
	 	 	 หรอืข้าราชการส่วนท้องถิน่	ถ้าน�ามารวมเข้าระบบ		
	 	 	 กบข.	 ได้จะเป็นประโยชน์กับข้าราชการหรือ	
	 	 	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ
		 	 3.2		การแก้ไขให้สมาชกิทีส่ิน้สดุสมาชกิภาพและฝากเงนิ	
	 	 	 ให้	กบข.	บรหิารต่อ	มสีทิธเิลอืกแผนการลงทนุได้	
	 	 	 เพื่อจะได้เลือกแผนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้	
	 	 	 ของแต่ละราย	
		 	 3.3	 การแก้ไขเพื่อให้สมาชิกที่มีอายุเกษียณเกิน	60	ปี		
	 	 	 มีสิทธิรับเงินบางส่วน	 (เงินสะสม	 เงินสมทบ		
	 	 	 และผลประโยชน์ซึ่งได้รับแน่นอน)	ได้ก่อนสิ้นสุด	
	 	 	 สมาชิกภาพ
	 4.	ติดตามความคืบหน้าร่าง	 พ.ร.บ.	 การกลับไปใช้สิทธิ	
ในบ�าเหน็จบ�านาญตาม	 พ.ร.บ.	 บ�าเหน็จบ�านาญขา้ราชการ		
พ.ศ.	2494	พ.ศ.	...
	 5.	 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดงานมหกรรม	
สัญจรพบสมาชิก	 โครงการศึกษาให้แผนสมดุลตามอายุเป็น	
แผนหลัก	การศึกษาความผูกพันสมาชิก	 (Engagement)	ที่มีต่อ	
กบข.	พฤติกรรมผู้บริโภคสื่อ	 และความสนใจอื่น	 (AIO	 Survey:	
Activities,	Interest	and	Opinion)

	 6.	 ให้ความเหน็ชอบแนวทางการประชาสมัพนัธ์โครงการ		
UNDO
	 7.	ตดิตามการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วกบัสมาชกิ	ทัง้งานประจ�า	
และงานตามแผนยุทธศาสตร์	 รวมทั้งการให้ความเห็นและ	
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์สื่อสาร	
กับสมาชิกเป็นประจ�าและต่อเนื่อง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	 เป็นคณะอนุกรรมการที่	
คณะกรรมการ	 กบข.	 แต ่งตั้ งบุคคลจากกรรมการเป ็น	
คณะอนกุรรมการ	เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี		
และได้แต่งตัง้บคุคลภายนอกเป็นทีป่รกึษาของคณะอนกุรรมการด้วย	

อ�านาจหน้าที่ 
	 1.	 สอบทานงบการเงนิ	ความมปีระสทิธผิลของการจดัการ	
ความเสี่ยง	 ระบบการควบคุมภายใน	 และระบบการตรวจสอบ
ภายใน	การปฏบิตัติามกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัและจรรยาบรรณ	
	 2.	อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส
	 3.	ตรวจสอบข้อร้องเรียน	การแจ้งเบาะแส	หรือกรณีที่มี	
ข้อสงสัยเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 การทุจริตหรือ	
การปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่าฝืนกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ
	 4.	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายใน	
ให้ปฏบิตัติามมาตรฐานการตรวจสอบและจรรยาบรรณของวชิาชพี	
ผู ้ตรวจสอบ	 รวมทั้งมีความเป็นอิสระและสามารถปฏิบัติงาน	
ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล
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การประชุม	
	 ปี	 2557	มีการประชุมรวม	7	ครั้ง	 อนุกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเฉลี่ยร้อย	90.47

ผลงานส�าคัญ 
	 ปรากฏตามรายงานจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

	 คณะอนุกรรมการกฎหมาย	 เป็นคณะอนุกรรมการ	
ที่คณะกรรมการ	 กบข.	 แต ่งตั้ งบุคคลจากกรรมการเป ็น	
คณะอนุกรรมการ	 และได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษา	
ของคณะอนุกรรมการด้วย

อ�านาจหน้าที่ 
	 1.	พิจารณาให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับ	
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
	 2.	พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองสาระส�าคัญของ	
ร่างกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	หรือค�าสั่งของกองทุน
ให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์
	 3.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย	

	 1.	 นายพิชิต	อัคราทิตย์		 ประธานอนกุรรมการ	

	 2.	 นางผ่องเพ็ญ	เรืองวีรยุทธ

	 3.	 นายสิทธิพร	สท้านไตรภพ	
	 	 (ตั้งแต่	22	กันยายน	2557	แทนนายกิติเดช	จันทรศรีวงศ์	ที่เกษียณอายุราชการเมื่อ	1	ตุลาคม	2557)

	 4.	 พันต�ารวจเอก	พรพันธ์	ทิมข�า
	 	 (ตั้งแต่	20	ตุลาคม	2557	แทนพลเรอืตรหีญิง	วิชชุดา	พิชญาภรณ์	ที่เกษียณอายุราชการก่อนก�าหนดเมื่อ	2	ตุลาคม	2557)

	 5.	 นายปัญญา	อุดชาชน	

	 6.	 รองศาสตราจารย์อังครัตน์	เพรียบจริยวัฒน์		 ที่ปรึกษา

	 7.	 นางสาวอรวรรณ	ธรรมคุณานนท์	 เลขานุการ

รายชือ่คณะอนกุรรมการและทีป่รกึษา ณ วนัที ่1 มนีาคม 2558 และการเปลีย่นแปลงระหว่างปี 
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การประชุม	
	 ปี	 2557	มีการประชุมรวม	4	ครั้ง	 อนุกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเฉลี่ยร้อยละ	80

ผลงานส�าคัญ 
	 1.	 วนิจิฉยัข้อกฎหมาย	เกีย่วกบัการบรหิารบคุลากร	การเบกิ	
ค่าตอบแทนการเดินทาง	 และเรื่องอื่นๆ	 และให้ความเห็น	
และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในการพจิารณาอนมุตัปิระเดน็
กฎหมาย	 และเพื่อเป็นความเห็นประกอบการด�าเนินงานของ
ส�านักงาน	
	 2.	พิจารณาความเหมาะสมของการแจ้งเบาะแสของ	
พนักงานและบุคคลภายนอก	
	 3.	 ตรวจพจิารณาแก้ไข	ร่างระเบยีบคณะกรรมการ	ก่อนเสนอ	
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ	จ�านวน	3	ฉบับ	คือ	ประกาศ
คณะกรรมการ	 เรื่องนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 (ฉบับที่	 2)	
ระเบียบกองทุน	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเลื่อนต�าแหน่งพนักงาน	
และระเบียบคณะกรรมการ	 ว่าด้วยการจ่ายคืนเงินแก่สมาชิก	
ที่แสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญตาม	
พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 พ.ศ.	 2494	 และ	
การส่งเงินเข้าบัญชีเงินส�ารอง	พ.ศ.	...	เพื่อรองรับพระราชบัญญัติ	
การกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญ	พ.ศ.	2494

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง	เป็นคณะอนกุรรมการ
ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง

อ�านาจหน้าที่ 
	 1.	 พจิารณากลัน่กรองกรอบนโยบายการบรหิารความเสีย่ง
และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite)	ซึ่งครอบคลุม
ความเสี่ยงโดยรวมของกองทุน	เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
	 2.	ประเมินและทบทวนความเพียงพอ	 รวมทั้งความมี	
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง
ของกองทุน
	 3.	 ก�าหนดกลยทุธ์	แนวปฏบิตั	ิหรอืมาตรการในการบรหิาร	
ความเสี่ยง	 รวมถึงการติดตามก�ากับดูแล	 เพื่อให้มั่นใจว่า	
การป ้องกันความเสี่ยงของกองทุนอยู่ ในระดับที่ก� าหนด	
และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ	
จากคณะกรรมการ
	 4.	 ส ่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง		
ทั้ ง ใ น ร ะดั บ ส� า นั ก ง านและระดั บคณะกร รมกา รและ	
คณะอนุกรรมการ	 รวมถึงการก�าหนดมาตรการที่เอื้อให้เกิด	
ความถูกต้องและความเป็นอิสระในการตรวจวัด	 ควบคุม	
และรายงานความเสีย่ง	เพือ่ให้การตดิตามและประเมนิความเสีย่ง
ทั้งองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	 5.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 1.	 นายวัยวุฒิ	หล่อตระกูล		 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.	 นายธรรมนิตย์	สุมันตกุล		 ผูแ้ทนส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

	 3.	 นายวีระพล	ตั้งสุวรรณ	

	 4.	 นายประสิทธิ์ศักดิ์	มีลาภ	

	 5.	 นางอัจนา	ไวความดี		 ที่ปรึกษา

	 6.	 นายสมบัติ	นราวุฒิชัย		 อนุกรรมการและเลขานุการ	

	 7.	 นายสุจินดา	สุขุม		 ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชือ่คณะอนกุรรมการ ณ วนัที ่1 มนีาคม 2558 

หมายเหตุ	:	นางทิพยสุดา	ถาวรามร	ลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการเมื่อ	5	พฤศจิกายน	2557
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การประชุม	
	 ปี	 2557	มีการประชุมรวม	4	ครั้ง	 อนุกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเฉลี่ยร้อยละ	93.75

ผลงานส�าคัญ 
	 1.	 ให้ความเหน็ชอบการประเมนิความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร	
และการควบคมุภายในประจ�าปี	2556	และแผนปรบัปรงุมาตรการ
บริหารความเสี่ยงปี	2557	ว่ามีความเหมาะสมและให้ด�าเนินการ	
ที่เกี่ยวข้องต่อไป	
	 2.	 เห็นชอบการทบทวนตัวชี้วัดความเสี่ยงองค์กร	 (Key		
Risk	 Indicators)	 ประจ�าปี	 2557	 โดยเพิ่มตัวชี้วัดความเสี่ยง	
ด้านชื่อเสียงเพื่อติดตามสถานะความเสี่ยงให้ครบถ้วนตามแม่บท
บริหารความเสี่ยง	และให้สอดคล้องกับแผนด�าเนินงานของ	กบข.
	 3.	 เห็นชอบคู่ มื อบริหารความเสี่ ย งด ้ านชื่ อ เสี ยง		
ซึ่งจัดท�าขึ้นเพื่อให้	 กบข.	 มีกระบวนการการบริหารความเสี่ยง	
ที่ชัดเจนและยั่งยืน	 โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายใน
และภายนอก	ที่อาจมีผลต่อชื่อเสียงของ	กบข.

	 4.	 เหน็ชอบมาตรการแนวทางควบคมุความเสีย่งของ	กบข.		
ว่ามีความเพียงพอ	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
	 5.	 เห็นชอบการติดตามก�ากับดูแลทั้ง	 5	 ด ้าน	 คือ		
ด้านยุทธศาสตร์	 การลงทุน	 ชื่อเสียง	ปฏิบัติการ	 และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ	
	 6.	 อนมุตัใิห้เปลีย่นค่า	Risk	Appetite	และ	Risk	Tolerance		
ของตัวชี้วัดความเสี่ยงให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
	 7.	 ให้ความเหน็ชอบผลการประเมนิสถานะการบรูณาการ	
ด้านธรรมาภบิาล	บรหิารความเสีย่ง	และการก�ากบัการปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบ	(iGRC)	ซึง่บรษิทัทีป่รกึษาและส�านกังานร่วมกนัจดัท�า	
และให้ความเห็นชอบแนวทางยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพ	
iGRC	 ซึ่งเป็นแผนงานระยะยาว	 ในเรื่องของนโยบาย	 โครงสร้าง	
และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	 การพัฒนา	 และการติดตาม	
การด�าเนินงานด้าน	iGRC

	 1.	 นางสาวปนัดดา	กนกวัฒน์

	 2.	 นายปฤษันต์	จันทน์หอม
	 	 (ตั้งแต่	20	ตุลาคม	2557	แทนนายอัมพร	แสงมณี	ที่ลาออกเมื่อ	1	ตุลาคม	2557)

	 3.	 นายปัญญา	อุดชาชน
	 	 (ตั้งแต่	20	ตุลาคม	2557	แทนพลเรือตรีหญิง	วิชชุดา	พิชญาภรณ์	ที่พ้นจากการเป็นกรรมการ)	

	 4.	 นางกุลภัทรา	สิโรดม		 ที่ปรึกษา

	 5.	 นายสมบัติ	นราวุฒิชัย		 อนุกรรมการและเลขานุการ

	 6.	 นางสาวนัชชา	พรตปกรณ์		 ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชือ่คณะอนกุรรมการ ณ วนัที ่1 มนีาคม 2558 และการเปลีย่นแปลงระหว่างปี 

หมายเหตุ	:	นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	ประธานอนุกรรมการ	ลาออกเมื่อ	2	มกราคม	2558
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คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

	 คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล	 เป็นคณะอนุกรรมการ	
ทีค่ณะกรรมการแต่งตัง้

อ�านาจหน้าที่ 
	 1.	 ก�าหนดหรือทบทวนนโยบายก�ากับดูแลกิจการของ	
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับและเสนอความเห็นต่อ	
คณะกรรมการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

	 2.	พิจารณาผลการปฏิบัติตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการ	
ของกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการและเสนอความเห็นต่อ	
คณะกรรมการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงการก�ากับดูแลกิจการตามความจ�าเป็น
	 3.	ปฏิบัติการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย	

การประชุม	
	 ปี	 2557	มีการประชุมรวม	4	ครั้ง	 อนุกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเฉลี่ยร้อยละ	100

ผลงานส�าคัญ 
	 1.	 เห็นชอบการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ		
โดยระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการใน
การก�ากับดูแลการบริหารกิจการของกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ	(กบข.)	ให้มกีารบรูณาการเข้าด้วยกนัระหว่างการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	 การบรหิารความเสีย่ง	 และ	
การควบคมุการปฏบิตัติามกฎ	ระเบยีบ	(Integrated	Governance,		

Risk	 Management	 and	 Compliance	 หรือ	 iGRC)		
และมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อใช้ใน	
การบริหารงาน	 การติดตามประเมินผล	 และการรายงานผล	
การด�าเนินงาน	
	 2.	 เห็นชอบกรอบการจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน		
(Sustainability	 Report)	 ประจ�าปี	 2557	 ตามหลักการของ	
Global	 Reporting	 Initiatives	 (GRI)	 Version	 4.0	 (G4)		
เพื่อเปิดเผยข้อมูลการบริหารของ	 กบข.	 ที่มุ่งสร้างความยั่งยืน		
ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยค�านึงถึงความ	
คาดหวังและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

	 1.	 หมอ่มหลวงผกาแก้ว	บุญเลี้ยง		 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.	 นายพรชัย	จ�ารูญพานิชย์กุล

	 3.	 นายประจวบ	สวัสดิประสงค์
	 	 (แทนนายวิทยา	อาคมพิทักษ์	ซึ่งลาออกเมือ่	8	กันยายน	2557)

	 4.	 นางดวงมน	จึงเสถียรทรัพย์

	 5.	 นายสมบัติ	นราวุฒิชัย		 อนุกรรมการและเลขานุการ

	 6.	 นางสาวรุ่งนภา	วิสฤตาภา		 ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชือ่คณะอนกุรรมการ ณ วนัที ่1 มนีาคม 2558 
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	 1.	 ประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์			 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.	 ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน	

	 3.	 ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ

	 4.	 ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล

	 5.	 ประธานอนุกรรมการกฎหมาย

	 6.	 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 7.	 เลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.			 อนุกรรมการและเลขานุการ	

รายชือ่คณะอนกุรรมการ ณ วนัที ่1 มนีาคม 2558 

	 3.	 เห็นชอบการทบทวนแนวทางในการออกเสียงในการ	
ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทที่	 กบข.	 ลงทุน	 (Proxy	 Voting		
Guidelines)	 โดยสอดคล้องกับแนวทางในการออกเสียงของ	
นกัลงทนุสถาบนัไทย	หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทั
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และแนวทาง
ในการออกเสียงของนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ	เพื่อก�ากับดูแล	
ให้บริษัทที่	 กบข.	 ลงทุน	 มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และสร้าง	
ผลตอบแทนระยะยาวที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น	
	 4.	 ก�ากับดูแลให้	 กบข.	 มีการลงทุนอย่างรับผิดชอบ		
(Responsible	 Investment)	 โดยเลือกลงทุนในตราสาร	
ที่ออกโดยบริษัทที่ให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบในปัจจัย	
ด้านสิง่แวดล้อม	สงัคม	และธรรมาภบิาล	(Environmental,	Social		
and	 Governance	 หรือ	 ESG)	 เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน	
ของบริษัทที่	 กบข.	 ลงทุนและสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่	
ผู้ถือหุ้น	
	 5.	 เห็นชอบการทบทวนหลักจรรยาบรรณของพนักงาน	
และลูกจ้างให้เหมาะสม	 และเป็นปัจจุบันตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
ของนักลงทุนสถาบันทั้งไทยและต่างประเทศ
	 6.	 เห็นชอบการทบทวนและจัดประเภทหลักทรัพย์		
ตามระเบียบคณะกรรมการฯ	 ว่าด้วยธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์
ของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัว	 พ.ศ.	 2556	 ให้มีความ
ชัดเจนและเข้มงวดมากขึ้น

	 7.	 เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย	
การก�ากบัดแูลกจิการในปี	2557	สรปุได้ว่ามกีารด�าเนนิการครบถ้วน	
และไม่ปรากฏว่ามีการกระท�าฝ่าฝืนหลักจริยธรรม	 จรรยาบรรณ		
และกฎระเบียบของ	กบข.

คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและ 
พจิารณาค่าตอบแทน

	 คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณา	
ค่าตอบแทน	 เป็นคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง	
โดยให้ประธานอนุกรรมการต่างๆ	ท�าหน้าที่เป็นอนุกรรมการ	

อ�านาจหน้าที่ 
	 1.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานเลขาธิการ	
เพื่อเสนอคณะกรรมการ	กบข.	
	 2.	พจิารณาประเมนิผลงานของเลขาธกิารคณะกรรมการ		
กบข.	และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ	กบข.	พร้อมข้อเสนอ
เรื่องค่าตอบแทนของเลขาธิการ
	 3.	พิจารณาวางแผนสืบทอดงานในต�าแหน่งเลขาธิการ		
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ	กบข.	
	 4.	พจิารณาโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ๆ		
ของพนักงาน	 ตลอดจนค่าตอบแทนและโบนัสประจ�าปีของ
ส�านักงาน	และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ



084
รายงานประจ�าปี 2557
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

การประชุม	
	 ปี	 2557	มีการประชุมรวม	4	ครั้ง	 อนุกรรมการเข้าร่วม
ประชุมเฉลี่ยร้อยละ	82.14

ผลงานส�าคัญ 
	 1.	พิจารณาก�าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	
ของเลขาธิการส�าหรับการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง	 และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติให้มีเกณฑ์การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ	 โดยประเมินจาก	 2	 ปัจจัย	 คือ		
ผลการปฏบิตังิานตามตวัชีว้ดัองค์กรและการประเมนิสมรรถนะหลกั	
	 2.	 จัดท�าแบบสอบถามและรายละเอียดการประเมิน	
สมรรถนะหลัก	 เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เลขาธิการ	
	 3.	ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ	 และเสนอ	
ความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานงวด	6	เดือนแรกของสัญญาจ้าง
	 4.	 รับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานของส�านักงาน	
ตามตัวชี้วัดระดับองค์กร	 ปี	 2556	 และพิจารณากลั่นกรอง		
ให้ความเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติหลักการ	
และกรอบการจ่ายเงินโบนัสพนักงาน	 และอัตราการขึ้นเงินเดือน
พนักงานส�าหรับปี	2557

ค่าตอบแทนอนุกรรมการ

	 กบข.	 จ่ายค่าตอบแทนให้อนุกรรมการตามหลักเกณฑ์	
และอตัราทีก่�าหนดในประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่งหลกัเกณฑ์
และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ	 กบข.		
ลงวนัที	่27	ตลุาคม	2547	ซึง่ประกาศดงักล่าวได้รบัความเหน็ชอบ
จากคณะรัฐมนตรี	
	 สาระส�าคัญคือ	 กบข.	 จ่ายค่าตอบแทนให้อนุกรรมการ	
เป็นรายเดอืนเฉพาะเดอืนทีเ่ข้าประชมุ	หากเดอืนใดไม่มกีารประชมุ	
หรือมีการประชุมแต่ไม่ได้เข ้ารว่มประชุม	 จะไม่มีการจ่าย	
เบีย้ประชมุ	ประธานอนกุรรมการจะได้รบัค่าตอบแทน	5,000	บาท
ต่อเดือน	และอนุกรรมการจะได้รับ	4,000	บาทต่อเดือน
	 ปี	 2557	 กบข.	 จ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม
อนุกรรมการทุกคณะ	จ�านวน	1.03	ล้านบาท
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

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

ในรอบปี	2557	คณะอนกุรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตังิาน	
ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ	 โดยมีการประชุมรวม	 7	 ครั้ง	 และได้รายงานการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้คณะกรรมการทราบทกุไตรมาส		ซึง่มสีาระส�าคญั
ในการปฏิบัติหน้าที่	ดังนี้	

1.	 พิจารณาสอบทานงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันที่	31	
ธันวาคม	2557	และอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสของ	กบข.	และ
งบการเงินรวมของ	กบข.	และบริษัทย่อย		มีความเห็นสอดคล้อง
กับผู้สอบบัญชีว่า	งบการเงินได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้อง	เชื่อถือได้	
เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 และมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ	 โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้ง
ที่พิจารณางบการเงิน	

2.	 การพิจารณาค่าสอบบัญชีประจ�าปี	 2557	 โดย
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	
ได้พิจารณาเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจ�าปี	2557	และให้น�าเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา

3.	 สอบทานความมีประสิทธิผลและความเพียงพอของ
การจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน	 สอบทาน
แผนการตรวจสอบประจ�าปีให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่มีความเสี่ยงสูง	 รับทราบประเด็นการตรวจสอบที่ส�าคัญและ	
การตดิตามการด�าเนนิการแก้ไข	สอบทานการบรหิารสภาพคล่อง	
ให้มปีระสทิธภิาพและเพยีงพอตามโครงการ	UNDO	และแผนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการของการก�ากับดูแลกิจการ		

การบริหารความเสี่ยงและการก�ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ		
รวมทั้งการก�ากับให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	

	 คณะอนกุรรมการตรวจสอบได้พจิารณาผลการประเมนิ	
การจัดการความเสี่ยง	 และผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของฝ่ายงานต่างๆ	ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	 พ.ศ.	
2544	 และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข	 โดยมีความเห็นว่า	
การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงของ	กบข.	โดยรวม	
อยู ่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม	 และไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่อง	
ที่เป็นสาระส�าคัญ

4.	 สอบทานประสิทธิผลของระบบก�ากับการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง	
กับการด�าเนินงานของ	กบข.	โดยมีความเห็นว่ามีการก�ากับดูแล
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ	และมีการติดตามการปรับปรุง
แก้ไขอย่างใกล้ชิด

5.	 จัดให้มีระบบแจ้งและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มี	
ผู ้ส่งหนังสือร้องเรียนและแจ้งเบาะแส	 โดยมีการรายงานผล	
การตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ	 กบข.	
ทราบตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ	กบข.		

6.	 ทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ฝ่ายตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น	 รวมถึง	
มีการประเมินตนเองของอนุกรรมการตรวจสอบ	ทั้งในภาพรวม
และของแต่ละบุคคล	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
ในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบตามแนวทาง
การก�ากับดูแลกิจการโดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี	

 

	(นายพิชิต	อัคราทิตย์)
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
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กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	(กบข.)	 เป็นองค์กรที่
บริหารดูแลเงินออมของสมาชิกที่เป็นข้าราชการกว่า	1.2	ล้านคน	
ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีระบบบริหารจัดการบูรณาการ	
เชงิรกุ	(Proactive	Integrated	Management)	ทีม่ปีระสทิธภิาพ
ทัว่ทัง้องค์กร	เพือ่น�าพาองค์กรให้สามารถบรรลเุป้าหมายท่ามกลาง
ปัจจยัแวดล้อมทางธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงผนัผวนเช่นทกุวนันี	้รวมถงึ
การสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัองค์กรยิง่ๆ	ขึน้ไป	โดยยดึหลกั	iGRC	ทีด่ี	
ซึง่หมายถงึการเป็นองค์กรทีม่กีารบรูณาการด้านการก�ากบัดแูลทีด่ี	
(Good	 Governance)	 เข ้ากับการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ	 (Effective	 Risk	Management)	 และการก�ากับ
การปฏิบัติงานตามระเบียบกฎเกณฑ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม	
(Regulatory	&	Policy	Compliance)	โดยมกีารประสานนโยบาย	
การท�างาน	 การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกัน	
ทั้ งสามด ้าน	 ด ้วยการใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศเข ้าเสริม
ประสิทธิภาพการท�างาน

ในการบริหารจัดการองค์กรให้มี	 GRC	 ที่ดีนั้น	 กบข.		
ให้ความส�าคัญในการบริหารองค์ประกอบส�าคัญ	 3	 ประการ		
ที่เป็นกลไกขับเคลื่อน	GRC	นั่นคือ	คน	 (People)	กระบวนการ	
(Process)	และเทคโนโลย	ี(Technology)	เพือ่ช่วยให้	กบข.	สามารถ	

•	 เข้าใจและจดัล�าดบัความส�าคญัต่อความคาดหวงัของ
ผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholders)	

•	 ก�าหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางขององค์กรให้
สอดคล้องกับมูลค่าและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	

•	 จัดกระบวนการซึ่งท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม	
เป้าหมายที่ก�าหนด	โดยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังความเสี่ยง	
(Risk	 Prof ile)	 การปกป้องคุณค่าขององค ์กร	 (Value)		
และการด�าเนินงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย	 นโยบายของ	
คณะกรรมการ	จริยธรรม	และจรรยาบรรณตามวิชาชีพ

•	 ปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยง	 โดย		
กบข.	มีเป้าหมายว่า	บุคลากรใน	กบข.	ทุกระดับต้องมีจิตส�านึก
และส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรควบคู่ไปกับ	
การด�าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	

•	 ส่งเสรมิการวดัความมปีระสทิธผิลของการด�าเนนิงาน	
จัดท�าและให้ข้อมูลเกี่ยวข้องที่เชื่อถือได้และทันเวลาต่อผู้มีส่วน	
ได้เสีย	

•	 มุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงรุกที่ใช้ประโยชน์จาก
โอกาสและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่	 เพื่อเสริมสร้างคุณค่า	
สูงสุดให้แก่สมาชิกและสังคม

การบริหารความเสี่ยง กบข.
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โครงสร้างการก�ากับดูแลกับระบบการบริหารความเสี่ยงของ กบข.

คณะกรรมการ กบข.

คณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล

ฝ่ายธรรมาภิบาล

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

เลขาธิการ

กลุ่มงาน
บริหารความเสี่ยง

ฝ่ายงาน
เจ้าของความเสี่ยง

คณะผู้บริหารระดับสูง
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โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร

กบข.	 มีโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความ
ส�าคัญและส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการอย่างมี	
ประสิทธิภาพ	 การบริหารงานของ	 กบข.	 เป็นไปในรูปแบบของ	
คณะกรรมการทีร่บัผดิชอบก�าหนดนโยบายและกรอบการบรหิาร
องค์กร	 โดยมีคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล	 คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	 และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบ
ด้วยผู ้แทนจากคณะกรรมการและผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้	
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยง	
และการตรวจสอบ	 ช่วยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ	
คณะกรรมการและส�านกังาน	ซึง่ถอืเป็นกลไกสนบัสนนุการท�างาน
ของ	 กบข.	 ให้มีประสิทธิภาพ	 มั่นใจได้ว่าครอบคลุมความเสี่ยง	
และประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องไว้อย่างครบถ้วน		

กบข.	 มุ ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังให้ผู ้บริหาร	
และฝ่ายงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยงเข้าใจและตระหนักถึง
ความส�าคญัของการบรหิารความเสีย่ง	และมบีทบาทในการบรหิาร
ความเสี่ยงในกระบวนการท�างานของตนเอง	 (Risk	 Owner	 as		
Risk	Manager)	วฒันธรรมองค์กรเช่นนี	้ส่งผลให้เกดิประสทิธภิาพ
ของการบริหารความเสี่ยง	 เนื่องจากเจ้าของความเสี่ยงคือผู้ที่อยู่
ใกล้ชดิงานในฐานะผูป้ฏบิตั	ิย่อมสามารถเข้าใจปัจจยัเสีย่ง	สาเหตุ
ต่างๆ	ทีจ่ะท�าให้งานไม่บรรลวุตัถปุระสงค์	จงึย่อมเป็นผูท้ีส่ามารถ
ป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีที่สุด		

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก�าหนดกรอบ
กระบวนการบรหิารความเสีย่งเป็นแนวปฏบิตัสิ�าหรบั	กบข.	มกีาร	
ก�าหนดให้ฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยงต้องประเมินความเสี่ยง	
และการควบคุมภายใน	(Risk	and	Control	Self-Assessment)	
ตามแนวทางวิเคราะห์เหตุน�าสู ่ความเสี่ยง	 (Root	 Causes)		
อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ	 เพื่อให้มีการก�าหนดมาตรการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบและทั่วถึงเพื่อให้มั่นใจว่า	 กบข.	
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	 และมีการ
ก�าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ	
ที่หลากหลาย

นอกจากนี	้เพือ่เป็นการก�ากบัดแูลและควบคมุการบรหิาร
จดัการความเสีย่งขององค์กร	กบข.	ยงัมกีารก�าหนดมาตรการทีเ่อือ้
ให้เกดิความถกูต้องของการตรวจวดั	การควบคมุ	และการรายงาน
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องภายใต้ก�าหนดเวลาที่เหมาะสม	 โดยมี	
กลุ ่มงานบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่เสนอและติดตามความ	
ก้าวหน้าและพฒันาการด้านการบรหิารความเสีย่งมาประยกุต์ใช้ใน	
องค์กรอย่างทั่วถึงให้ได้มาตรฐานที่ดี	และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน	

ช่วยประเมนิและสอบยนัระบบการควบคมุภายในและการบรหิาร	
ความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมออีกชั้นหนึ่งด้วย

ความเสี่ยงของ กบข.	

กบข.	ได้จัดท�าแม่บทการบริหารความเสี่ยงของ	กบข.	ขึ้น
เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง	 โดยพิจารณา
ความเสี่ยงหลัก	5	ประเภท	ได้แก่

1.	 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
2.	 ความเสี่ยงด้านการลงทุน	
3.	 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร
4.	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
5.	 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
ในการก�าหนดกลยุทธ์การท�างานแต่ละปีของ	 กบข.	 นั้น		

มกีารประเมนิสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกประกอบกบั
การวิเคราะห์จุดแข็ง	 (Strength)	 จุดอ่อน	 (Weakness)	 โอกาส	
(Opportunity)	และอุปสรรค	(Threat)	หรือ	SWOT	Analysis		
เพื่อท�าความเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่	 โดยน�าจุดแข็งร่วมกับ	
โอกาสมาใช้ประโยชน์	 พร้อมกับลดจุดอ่อนและป้องกันไม่ให้	
อุปสรรคต่างๆ	 เข้ามามีผลต่อการท�างานของ	 กบข.	 โดยมี
กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์องค์กรอย่าง
เป็นระบบ	 ช่วยให้สามารถน�าผลวิเคราะห์เหล่านั้นมาพัฒนาเป็น	
แผนยุทธศาสตร์องค์กรและกลยุทธ์ในการท�างานในแต่ละปี		
และในป	ี 2557	 กบข.	 ได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์กองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ	ปี	2558	-	2561	ขึ้น	เพื่อวางแนวทางในการ	
บริหารจัดการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการให้เป็นไปตาม	
กรอบวิสัยทัศน์	 ที่คณะกรรมการได้ให้นโยบายและทิศทาง	
การด�าเนนิงาน	เพือ่การบรรลพุนัธกจิทีก่�าหนดในพระราชบญัญตัิ
กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2539	โดยก�าหนดวสิยัทศัน์	
(Vision)	 ที่จะเป็น	 “สถาบันหลักในการบริหารเงินออมเพื่อการ
เกษียณสุขที่สมาชิกไว้วางใจ”	 อีกทั้งก�าหนดยุทธศาสตร์	 4	 เรื่อง
ซึ่งต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว	คือ

ยทุธศาสตร์ที	่1	 :	สร้างความมัน่คงในการเกษยีณของสมาชกิ
ยุทธศาสตร์ที่	2	:	เสริมสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
ยุทธศาสตร์ที่	3	:	พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยี	

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่	4	:	พัฒนาบุคลากรสู ่ความเป็นเลิศและ

ผูกพันกับองค์กร
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2. ความเสี่ยงด้านการลงทุน

ความเสี่ยงจากสภาพตลาด	(Market	Risk)
สภาวะความเสี่ยงด้านตลาดปี	 2557	 เกิดจากปัจจัย	

ด้านเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในระยะฟื้นตัวเป็นหลัก	โดยแต่ละภูมิภาค
มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแตกต่างกันอย่างชัดเจน	 ท�าให้
ธนาคารกลางทั่วโลกจึงด�าเนินนโยบายทางการเงินในทิศทาง
แตกต่างกัน	และส่งผลให้ตลาดการลงทุนช่วงปี	2557	มีลักษณะ
ผันผวน	 เนื่องจากนักลงทุนกังวลกับทิศทางการฟื ้นตัวของ
เศรษฐกจิและเหตกุารณ์ความขดัแย้งในภมูภิาคต่างๆ	เช่น	ปัญหา
ภูมิศาสตร์การเมืองในตะวันออกกลาง	และการกีดกันทางการค้า	
ต่อรัสเซีย	 ซึ่งล้วนเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก	
และส่งผลกระทบกับสภาวะการลงทุน		

ขณะทีผ่ลตอบแทนของตลาดการลงทนุไทยปี	2557	อยูใ่น	
เกณฑ์ดี	หลงัการเมอืงไทยกลบัมามเีสถยีรภาพในช่วงไตรมาสที่	2	
ประกอบกบัตลาดไทยได้รบัอานสิงส์จากเงนิทนุทีเ่คลือ่นย้ายมาจาก	
ต่างประเทศ	ท�าให้ดัชนี	 SET	ปรับสูงขึ้นร้อยละ	15.30	มาปิดที่	
1,497.67	จดุเมือ่สิน้ปี	ขณะทีร่าคาพนัธบตัรรฐับาลไทยอาย	ุ10	ปี	
ปรบัดขีึน้เช่นกนั	โดยให้ผลตอบแทน	(หลงัหกัค่าใช้จ่าย)	ในปี	2557	
อยูท่ีร้่อยละ	6.75	หลงัตลาดคาดการณ์ถงึความเป็นไปได้ทีธ่นาคาร
แห่งประเทศไทยจะตดัสนิใจลดอตัราดอกเบีย้นโยบายในระยะถดัไป

กบข.	 ได้เน้นถึงการบริหารความเสี่ยงของการลงทุน	
ในต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ	และ	กบข.	กไ็ด้วางแผนการลงทนุให้มี
การกระจายความเสีย่งไปยงัสนิทรพัย์ใหม่ๆ	เพือ่ให้เกดิความสมดลุ
ของผลตอบแทนและความเสี่ยง	 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางจัดสรร	
การลงทุนระยะยาวที่ค�านึงความส�าคัญของบทบาทสินทรัพย์	
ทีล่งทนุแต่ละประเภทต่อวฏัจกัรเศรษฐกจิ	(Role-based	Strategic	
Asset	Allocation)	เพือ่ให้สามารถบรหิารจดัการกองทนุได้ยดืหยุน่
ตามภาวะการลงทุนหลากหลายลักษณะ	และสามารถตอบสนอง	
ต่อภาวะทางเศรษฐกิจในช่วงต่างๆ	ได้อย่างเหมาะสม	

ความเสี่ยงจากเครดิต	(Credit	Risk)
กบข.	 ได้ก�าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต	

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของผู ้ออกตราสาร	 และ
ความเสี่ยงของตราสารเฉพาะรายการ	 อีกทั้งมีการก�าหนดกรอบ
ความเสี่ยงด้านเครดิตในระดับกองทุน	 และมีการประเมินความ	
น่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ออกตราสารที่	 กบข.	 ลงทุน	 และคู่ค้า	
ที่	กบข.	ท�าธุรกรรมการลงทุน	

นอกจากนัน้	กบข.	ยงัได้ทบทวนคูม่อืเครดติเพือ่ให้เหมาะสม	
เป็นปัจจุบันมากขึ้น	 มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ในการก�าหนด

วงเงนิส�าหรบัการท�าธรุกรรมให้ยมืหลกัทรพัย์ตราสารทนุในประเทศ	
โดยน�าอนัดบัเครดติและขนาดของคูค้่ามาเป็นเกณฑ์ในการก�าหนด
วงเงิน	โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกิดจากการ	
ที่คู่ค้าหรือผู้ออกตราสารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน	

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง	(Liquidity	Risk)
กบข.	 ได้จัดให้มีระบบซึ่งสามารถวัดความเสี่ยงด้าน	

สภาพคล่องและสามารถประเมินผลกระทบจากความเสี่ยง	
ทีส่อดคล้องกบัปรมิาณและความซบัซ้อนของธรุกรรม	รวมถงึมกีาร
ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการจ่ายคืนเงินแก่สมาชิก
ที่พ้นสมาชิกภาพ	 โดยเฉพาะช่วงที่สมาชิกถึงก�าหนดเกษียณ	
ในเดอืนกนัยายนของทกุปี	กบข.	มกีารจดัท�าประมาณการกระแส	
เงินรับ	 และกระแสเงินจ่ายคืนสมาชิก	 เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิก	
จะได้รับเงินคืนตามก�าหนดเวลาและไม่กระทบต่อการลงทุนของ
สมาชิกที่ยังคงอยู่ในกองทุน

3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร 
(Reputation Risk)

ปัจจบุนัมกีารพดูถงึความเสีย่งเรือ่งชือ่เสยีงและภาพลกัษณ์	
องค์กรมากขึน้	แม้ว่าจะมกีารบรหิารความเสีย่งต่างๆ	อย่างครบถ้วน	
แล้ว	องค์กรก็ยังต้องระมัดระวังในส่วนของการติดตามและรักษา
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย	 ซึ่งคณะอนุกรรมการ	
หลายคณะ	ทั้งคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล	คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ	และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ได้ให้	 กบข.	
เน้นเรื่องของจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติของพนักงาน	 การแจ้ง
เบาะแส	และการรบัเรือ่งร้องเรยีนต่างๆ		อกีทัง้ได้จดัให้มรีะเบยีบ	
ช่องทาง	 และกระบวนการจัดการในเรื่องดังกล่าวแล้ว	 รวมถึง	
การติดตามข่าวสารของ	 กบข.	 และการตอบสนองต่อข่าวสาร		
และชี้แจงแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยสม�่าเสมอ

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ในการบริหารความเสี่ยงด ้านปฏิบัติการนั้น	 กบข.		

ได้ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	
อย่างครบถ้วนทกุฝ่ายงานเป็นประจ�าทกุปี	ทัง้นีเ้ป็นไปตามระเบยีบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐาน	
การควบคมุภายใน		โดยมกีารรายงานให้คณะอนกุรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง	และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ	ทราบและพิจารณา	
ผลการประเมินดังกล่าวด้วย

ในปี	2557	กบข.	ได้ทบทวนตัวชี้วัดความเสี่ยง	(Key	Risk	
Indicators)	ส�าคญัระดบัองค์กรตามความเสีย่งหลกัทัง้	5	ประเภท	
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เพื่อใช้ในการประเมินระดับความเสี่ยง	 และใช้ข้อมูลดังกล่าว
ประกอบการประเมนิโอกาสและผลกระทบอนัเกดิจากความเสีย่ง	
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้	 กบข.	 ยังได้จัดท�ารูปแบบ	
การรายงานสถานะความเสีย่งองค์กรแบบกระชบัและเป็นองค์รวม	
มากขึ้น	 เพื่อให้ผู ้บริหารสามารถติดตามสถานะความเสี่ยง	
ในภาพรวมของ	กบข.	ได้ตลอดเวลา	ทัง้ความเสีย่งด้านยทุธศาสตร์	
ความเสี่ยงจากการลงทุน	 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน	 และ	
ความเสีย่งจากการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ	ทัง้นีย้งัได้ก�าหนดระดบั
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite)	และระดับความเสี่ยงสูง	
(Risk	Tolerance)	ส�าหรบัแต่ละตวัชีว้ดัความเสีย่งขึน้	เพือ่เป็นขัน้ตอน	
ในการตอบสนองต่อความเสีย่งนัน้ๆ	อย่างทนัท่วงทแีละเหมาะสม

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอีกส่วนหนึ่งที่		
กบข.	ให้ความส�าคัญ	คือแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ		
โดย	กบข.	ได้วางโครงสร้างรากฐานทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการท�างานภายใต้	
สถานการณ์ต่างๆ	 มีการเตรียมศูนย์ปฏิบัติงานส�ารอง	 กรณี
เกิดเหตุวิกฤติไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในส�านักงานตามปกติ		
โดยในปัจจุบันมีระบบรองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของ
พนักงานได้	 อีกทั้งมีการเตรียมการสื่อสารไปยังทุกภาคส่วน		
ทัง้การสือ่สารภายในส�านกังาน	การสือ่สารกบัคูค้่า	และการสือ่สาร
กบัสมาชกิไว้อย่างพร้อมเพรยีง	ทัง้นี	้ในปี	2557	กบข.	ได้ปรบัปรงุ
กระบวนการท�างาน	 และระบบงานส�าคัญต่างๆ	 ตามแผนการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เริ่มปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติ
งานส�ารองได้รวดเร็วขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้า	
ปฏิบัติงานตามปกติที่ส�านักงานหลักได้

5. ความเสี่ยงด ้านการปฏิบัติตามระเบียบและ 
กฎเกณฑ์ (Compliance Risk)

ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
ระเบยีบและกฎเกณฑ์นัน้	กบข.	ได้มกีารพฒันาแนวปฏบิตัด้ิานการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	(Compliance	Program)	ในการก�ากับการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบด้านการลงทนุ	(Investment	Compliance)	
ควบคู ่ไปกับการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการลงทุนของ	 กบข.		
เพื่อให้มั่นใจว่า	 การลงทุนของ	 กบข.	 เป็นไปตามหลักเกณฑ์	
ระเบียบและนโยบายที่ก�าหนดไว้			

นอกจากนี	้ในการก�ากบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีไ่ม่ใช่	
การลงทุน	 (Non-investment	 Compliance)	 กบข.	 ยังจัดท�า	
แนวปฏบิตัด้ิานการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์	(Compliance	Program)	
ในทุกส่วนงานให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร	และต้องติดตาม

ทบทวนกฎเกณฑ์และกระบวนการปฏิบัติงาน	 ให้เป็นปัจจุบัน	
อยู่เสมอ	 รวมถึงการติดตามก�ากับดูแล	 และจัดท�ารายงานเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทุกครึ่งปี

การมุ ่งสู ่แนวทางบูรณาการการก�ากับดูแลที่ดี  
การบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ และการก�ากบั 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มแข็ง (Integrated 
Governance, Risk Management,  and  
Compliance: iGRC)

ในปี	 2557	 กบข.	 ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอก	
มาประเมนิระบบธรรมาภบิาล	การบรหิารความเสีย่ง	และการก�ากบั	
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีค่รอบคมุประเดน็ต่างๆ	ตามหลกัการ	
iGRC		โดยได้อ้างองิเกณฑ์การประเมนิทีเ่ป็นมาตรฐานจากองค์กร
ชั้นน�า	 ได้แก่	 (1)	 มาตรฐานสากล	 -	 เกณฑ์	 GRC	 Capability		
Model	ของ	Open	Compliance	and	Ethics	Group	(OCEG)		
และ	 (2)	 มาตรฐานในประเทศ	 -	 มาตรฐานระบบประเมินผล
การบริหารจัดการองค์กร	 ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	และมาตรฐานการประเมินบริษัท
จดทะเบยีน	ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และรวมระบบ
การประเมินคุณภาพองค์กร	(State	Enterprise	Performance	
Appraisal:	SEPA)	ในหมวดที่	2	-	เรื่องการบริหารความเสี่ยง

จากการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของ	กบข.	นั้น		ที่ปรึกษา	
เหน็ว่า	กบข.	มกีารด�าเนนิงานในองค์ประกอบทีส่�าคญั	ซึง่เป็นพืน้ฐาน	
ของกระบวนการ	 iGRC	 ที่ครบถ้วน	 มีวัฒนธรรมในการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับต้น	 และมีประเด็นข้อเสนอเพื่อการพัฒนา	
เพิ่มเติมให้	กบข.	มี	iGRC	ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	เพื่อการเพิ่มศักยภาพ
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกองทุน	 หรือเรียกว่า	 “Enterprise	
Value	Creation”	

ทั้งนี้	 กบข.	 ได้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานตามหลัก	
iGRC	 โดยก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพ	 iGRC	
และแผนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการบูรณาการ	iGRC	เป็นส่วนหนึ่ง	
ของแผนยุทธศาสตร์	 2558	 -	 2561	 ที่จะพัฒนากระบวนการ	
ธรรมาภบิาล	การบรหิารจดัการความเสีย่ง	และการก�ากบัการปฏบิตัิ	
ตามกฎระเบียบแบบบูรณาการ	 เพื่อให้เกิดความผสมผสาน	
ของการจดัการเชงิรกุ	(Proactive	Management)	ทีใ่ช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยการสร้าง
จริยธรรมและคุณธรรมในการก�ากับดูแลกิจการ	 โดยได้ก�าหนด
ให้จริยธรรม	 (Integrity)	 เป็นหนึ่งในคุณสมบัติพึงประสงค์	
ของพนักงานทุกคนอีกด้วย	
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คณะกรรมการและพนกังาน	กบข.	ตระหนกัถงึความส�าคญั
ของการบริหารจัดการเงินออมเพื่อการเกษียณอายุของสมาชิก	
จึงมุ ่งเน้นและยึดมั่นในหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
ตามมาตรฐานสากล	 ซึ่ งประกอบด้วย	 การปฏิบัติหน ้าที่	
ในการบริหารจัดการด้วยความรอบคอบ	ระมัดระวังและเอาใจใส่		
ด�าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 โดยปราศจากความขัดแย้ง	
ทางผลประโยชน์ใดๆ	 ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบ
ของกฎหมายและกฎระเบียบทั้งภายนอกและภายใน	 มีระบบ
การตรวจสอบที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	พนักงานทุกต�าแหน่ง	
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร	 ยึดมั่นในหลัก	
จรรยาบรรณและจรยิธรรมของความเป็นมอือาชพี	ในขณะเดยีวกนั	
จะต้องให้บริการแก่สมาชิกทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 และปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความรับผิดชอบ	ตามพันธะสัญญาที่ให้ไว้	

คณะกรรมการ กบข. กับการก�ากับดูแล
กิจการ

คณะกรรมการ	 กบข.	 ก�าหนดนโยบายและหลักการ	
เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการของ	กบข.	ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	
และท�าหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลให้กองทนุด�าเนนิการไปตามนโยบาย	
และหลักการฯ	 ดังกล่าว	 โดยมีผลการด�าเนินงานส�าคัญในด้าน	
การก�ากับดูแลกิจการในปี	2557	สรุปได้ดังนี้

1.	 ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ขององค์กร	ที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากขึ้น	 เพื่อให้พนักงานตระหนักใน	
เป้าหมายระยะยาวขององค์กร	 และมีความเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน		

2.	 อนุมัติแผนยุทธศาสตร์	4	ปี	(พ.ศ.	2558	-	2561)	
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนระยะยาว

3.	 อนมุตัแิผนงบประมาณประจ�าปี	2558	ก�าหนดตวัชีว้ดั	
องค์กร	(Corporate	Key	Performance	Indicators)	เพื่อใช้ใน
การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน

4.	 ตดิตามและประเมนิผลการจดัการลงทนุ	เป็นประจ�า
ทุกเดือน	 เพื่อให้เป็นไปตามแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว		
(Strategic	 Asset	 Allocation)	 ที่คณะกรรมการอนุมัติ	 และ
เปรียบเทียบกับตัวเทียบวัดที่ก�าหนด	 (Benchmark)	 ก�ากับดูแล
ให้การจดัการลงทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายในกรอบของ
กฎหมาย	ระเบียบและข้อบังคับที่ก�าหนดโดยเคร่งครัด	

5.	 ก�าหนดนโยบายบรหิารจดัการเชงิบรูณาการ	เชือ่มโยง	
ระหว่างการก�ากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาล	 การบรหิาร	

ความเสีย่ง	และการควบคมุการปฏบิตัติามกฎ	ระเบยีบและข้อบงัคบั	
(Integrated	 Governance,	 Risk	 Management	 and		
Compliance:	iGRC)	ตลอดจนการประมวลผลและจัดการข้อมูล	
สารสนเทศ	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการบรหิารงาน	
การติดตามประเมินผล	และการรายงานผลการด�าเนินงาน

6.	 ก�ากับดูแลให้	 กบข.	 จัดการลงทุนเยี่ยงผู้ลงทุนที่มี	
ความรับผิดชอบต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	
(Environmental,	Social	and	Governance:	ESG)	โดยในปี	2557	
กบข.	 ได้น�าผลประเมินการด�าเนินงานในด้านความรับผิดชอบ	
ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	ของบริษัทที่	กบข.	
ลงทุน	มาประกอบการวิเคราะห์ตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน

7.	 เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบักรรมการ	กบข.	ทีม่นียัส�าคญั	
เช่น	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น	 จ�านวนครั้ง	
ของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ	
ของ	 กบข.	 ค่าตอบแทนที่ได้รับ	 กระบวนการคัดเลือกกรรมการ	
ผู ้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการอย่างโปร่งใสตามหลักเกณฑ์	
ที่ก�าหนด	 เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู ้ความช�านาญ	 และไม่มี	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ

8.	 ประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการและ
คณะอนกุรรมการประจ�าปี	2557	ทัง้รายคณะ	รายบคุคล	และผูท้�า
หน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุฯ	ผลการประเมนิการปฏบิตัหิน้าที่
ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคณะอยู่ในเกณฑ์ดี	
ไม่ปรากฏว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือการฝ่าฝืน	
หลักจรรยาบรรณหรือจริยธรรมแต่อย่างใด

กบข.  กับการท�าหน ้ าที่ นักลงทุนที่ มี 
ความรับผิดชอบ

ในฐานะผู้ลงทุนสถาบันรายใหญ่ของประเทศ	 กบข.		
ให้ความส�าคัญกับการท�าหน้าที่นักลงทุนที่มีความรับผิดชอบ	
ตามแนวทางการลงทุนอย่างรับผิดชอบ	 (Principles	 for		
Responsible	Investment:	PRI)	ทีร่เิริม่โดยองค์การสหประชาชาติ	
เพื่อกระตุ้นให้บริษัทที	่ กบข.	 ลงทุน	 มีความรับผิดชอบต่อปัจจัย	
สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และธรรมาภิบาล	 (Environmental,	
Social	 and	 Governance:	 ESG)	 โดย	 กบข.	 จะวิเคราะห์	
การด�าเนินงานในด้านดังกล่าวของแต่ละบริษัททั้งก่อนเข้าลงทุน	
และที่ได ้ลงทุนอยู ่แล้ว	 โดย	 กบข.	 เชื่อมั่นว ่า	 บริษัทที่ให ้	
ความส�าคัญกับปัจจัย	 ESG	 จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	
สุจริต	 โปร่งใส	 และสามารถสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน	

รายงานการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี 2557
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ให้แก่ตัวบริษัทเอง	 ผู้ถือหุ้น	 และสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม
โดยรวมได้

กบข.  กับการท� าหน ้ าที่ ผู ้ ถื อหุ ้ นที่ มี 
ความรับผิดชอบ

ในฐานะผู้ถือหุ้น	 กบข.	 ให้ความส�าคัญกับการเข้าไปมี	
บทบาทในการประชมุผูถ้อืหุน้	โดยการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง	
ลงคะแนนทุกครั้ง	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทที่	 กบข.	 เลือกลงทุน	
มคีวามสามารถในการแข่งขนั	มกีารด�าเนนิงานตามหลกัธรรมาภบิาล	
และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน			

ส�าหรบัการลงทนุในประเทศ	ในปี	2557	กบข.	จดัส่งผูแ้ทน	
เข้าใช้สทิธอิอกเสยีงและลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้	รวมทัง้สิน้	

58	 บริษัท	 แบ่งออกเป็นการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	 จ�านวน		
54	 ครั้ง	 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจ�านวน	 10	 ครั้ง	 ทั้งนี้		
การออกเสยีงและลงคะแนนของผูแ้ทนเป็นไปตามแนวทางที่	กบข.	
ก�าหนดอย่างรอบคอบ	(Proxy	Voting	Guidelines)			

วาระที	่กบข.	ออกเสยีงลงคะแนนเหน็ชอบ	ประกอบด้วย		
การขอท�าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการโดยทั่วไป	 เพื่อให้	
การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปได้โดยราบรื่น	 ทั้งนี้	 บริษัทได้	
จัดส่งข้อมูลและรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอย่างครบถ้วน	
ท�าให้	 กบข.	 สามารถพิจารณาได้ว่า	 ธุรกรรมนั้นๆ	 เป็นผลดี	
หรือเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นโดยรวม				

วาระที่	 กบข.	 ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นชอบ	 ได้แก่	
ธรุกรรมทีไ่ม่สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีซึง่ส่วนใหญ่
เป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม	

จ�านวนเรื่องที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นชอบ

1.	 กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับต�าแหน่ง	โดยมีวาระต่อเนื่องเกินกว่า	3	วาระ	(9	ปี)	 22	คน	 18	บริษัท

2.	 กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่ถึงร้อยละ	75	ของการประชุม	 5	คน	 3	บริษัท

	 ในปีที่ผ่านมา	

3.	 การเพิ่มจ�านวนกรรมการท�าให้สัดส่วนของกรรมการอิสระไม่ถึง	1	ใน	3	ของจ�านวน	 3	คน	 1	บริษัท

	 กรรมการทั้งหมด

ส�าหรับการลงทุนในต่างประเทศ	 ในปี	 2557	 กบข.		
มอบฉันทะให้ผู้จัดการกองทุนตามสัญญาว่าจ้าง	ใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนแทน	โดย	กบข.	ก�าหนดให้ผูท้ีไ่ด้รบัมอบฉนัทะออกเสยีง	
ลงคะแนนตามแนวทางการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม	
ผู้ถือหุ้นของ	 Institutional	Shareholder	Services	 Inc.	 (ISS)		
ซึ่งเป็นผู้น�าด้านการให้บริการ	เรื่องการก�ากับดูแลกิจการในธุรกิจ	
จัดการลงทุน	 ทั้งนี้	 การใช้สิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	 860		
บริษัทใน	 37	 ประเทศ	 แบ่งเป็นการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น		
842	ครั้ง	และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	113	ครั้ง		

จ�านวนวาระทีอ่อกเสยีงลงคะแนน	รวมทัง้สิน้	12,109	วาระ	
แบ่งออกเป็น	วาระทีอ่อกเสยีงลงคะแนนเหน็ชอบ	จ�านวน	9,560	วาระ	
และวาระที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นชอบ/งดออกเสียง	 จ�านวน	
2,549	วาระ	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเรือ่ง	การแต่งตัง้กรรมการ	การแต่งตัง้	
ผู้สอบบัญชี	 การก�าหนดค่าตอบแทนและเงินโบนัสของกรรมการ
และผู้บริหาร	 การให้หรือไม่ให้สิทธิผู ้ถือหุ้นเดิมในการซื้อหุ ้น	

ก่อนการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ ้นสามัญของบริษัท	
ที่ให้แก่พนักงานและผู้บริหาร

กบข. กับการท�าหน้าที่ผู้สนับสนุนการยก
ระดับธรรมาภิบาล

เพื่อวัตถุประสงค์ในการยกระดับกระบวนการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนไทย	 ในวันที่	 26	 มีนาคม	 2557		
กบข.	 ได้ร่วมกับส�านักงานประกันสังคม	 สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน	 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	 สมาคมประกันชีวิตไทย		
และสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย	โดยการสนบัสนนุของส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย		
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และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ได้ประกาศใช้แนวทางการ
ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มนักลงทุนสถาบันไทย	
โดยยึดถือแนวทางการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของ	กบข.	
เป็นต้นแบบ	 เพื่อให้นักลงทุนสถาบันทุกองค์กรในประเทศไทย		
ใช้เป็นหลักในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู ้ถือหุ ้น		
	 กบข.	และกลุม่นกัลงทนุสถาบนัมุง่หวงัให้เรือ่งทีบ่รษิทั
น�าเสนอต่อผู้ถือหุ้น	 ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ	 มีความเหมาะสม		
เป็นเงื่อนไขปกติทั่วไปของการท�าธุรกิจ	 และมีความเป็นธรรมกับ	
ผู ้ถือหุ ้นทุกราย	 เพื่อยกระดับกระบวนการก�ากับดูแลกิจการ	
ของบริษัทและตลาดทุนโดยรวม

การเปิดเผยผลการด�าเนินงานของกองทุน

กบข.	 ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการองค์กร		
ที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	 และได้จัดท�ารายงานข้อมูล
ส�าคัญเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของกองทุน	 ผ่านเว็บไซต์ของ	
กบข.	(www.gpf.or.th)	เพือ่ให้สมาชกิสามารถเข้าดไูด้ตลอดเวลา	
รายงานข้อมูลส�าคัญ	 ได้แก่	 งบการเงินรายไตรมาส	 สัดส่วน	
การลงทุน	 ผลตอบแทนจากการลงทุน	 ข ้อมูล เกี่ ยวกับ	
คณะกรรมการ	ฯลฯ			

นอกจากนั้น	 กบข.	 ยังจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู ้แทน	
สมาชิกประจ�าปีตามกรอบที่กฎหมายก�าหนด	 เพื่อรายงาน	
ผลการด�าเนนิงานของ	กบข.	ในรอบปีทีผ่่านมา	ข้อมลูส�าคญัทีเ่ปิดเผย	
ในที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจ�าปี	 ได้แก่	 รายงานประจ�าปี	
รายงานของคณะกรรมการ	 กบข.	 รายงานคณะอนุกรรมการ	
ตรวจสอบ	และรายงานการก�ากับดูแลกิจการ		

ในการประชมุใหญ่ผูแ้ทนสมาชกิประจ�าปี	2557	ประธาน
กรรมการ	 กบข.	 ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน	 ประธาน
อนกุรรมการตรวจสอบ	และประธานอนกุรรมการสมาชกิสมัพนัธ์	
พร้อมด้วยกรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง		
เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานและตอบข้อซักถามของที่ประชุม

การปฏบิตัต่ิอสมาชกิ กบข. อย่างเท่าเทยีมกนั

กบข.	 ให้ความส�าคัญกับสมาชิกทุกราย	 โดยให้ได้รับสิทธิ
พื้นฐานและสิทธิในการรับบริการ	 หรือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอื่น	
ที	่กบข.	จดัให้อย่างเท่าเทยีมกนั	ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการประชมุใหญ่	
ผู ้แทนสมาชิก	 กบข.	 ได้จัดส่งข้อมูลต่างๆ	 เป็นการล่วงหน้า	
ให้แก่สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม		
เพื่อที่จะได้มีเวลาศึกษาข้อมูล	 และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ	
ผลการด�าเนินงานของกองทุน

การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยี

กบข.	 ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกราย	 ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก	
พนักงาน	 คู ่ค้า	 ฯลฯ	 ให้ได้รับการปฏิบัติตามสิทธิที่มีอยู ่ตาม
กฎหมายและข้อตกลงตามสญัญาอย่างเคร่งครดั	พร้อมทัง้จดัให้มี	
ช่องทางทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีสามารถร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสเกีย่วกบั	
การกระท�าที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย	 การทุจริตหรือผิดจรรยาบรรณ	
รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จ	 หรือระบบควบคุม
ภายในที่ไม่รัดกุมเพียงพอ	 โดยคณะกรรมการก�าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงไว้อย่างรัดกุม	 ทั้งยังมีมาตรการ	
ในการรกัษาความลบัเกีย่วกบัผูแ้จ้งเบาะแสและเรือ่งทีแ่จ้งเบาะแส		
และมอบหมายให้ประธานอนุกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่อง	
ตลอดจนด�าเนินการตรวจสอบและรายงานผลให้คณะกรรมการ
ทราบ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	ถือเป็น	
แกนส�าคญัของการบรหิารจดัการองค์กรทีด่	ี	โดยที	่กบข.	ยดึมัน่	
ในหลักการนี้มาโดยตลอด	 เพื่อน�ามาซึ่งผลประโยชน์สูงสุด	
ของสมาชิกทุกราย		
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กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) มีภารกิจหลักที่ส�าคัญคือ การบริหารเงินออมของสมาชิก ให้ได้รับ 

ผลตอบแทนการลงทุนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้สมาชิกมีเงินเพียงพอต่อการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ และมีอิสรภาพ 

ทางการเงิน ปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้ภารกิจนั้นส�าเร็จได้ ไม่ได้ขึ้นอยู ่กับความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญในการบริหาร 

กองทุนฯ เท่านั้น หากแต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและการให้ความร่วมมือจากสมาชิกด้วยเช่นกัน

ดังนั้น	 กบข.	 จึงให้ความส�าคัญกับการให้ความรู้การวางแผนการเงินแก่สมาชิก	 เริ่มจากการปูพื้นฐานเรื่องสภาวะเศรษฐกิจ	
และการลงทุน	 การให้ความรู้เรื่องหลักการลงทุน	 ปัจจัยเสี่ยงที่จะท�าให้สมาชิกมีเงินไม่เพียงพอส�าหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ	
ไปจนถงึการวางแผนการเงนิส่วนบคุคลในระดบัทีส่ามารถสร้างความมัง่คัง่	โดยมุง่หวงัให้สมาชกิ	“ตระหนกั”	ถงึความจ�าเป็นในการวางแผน
การเงิน	และสามารถ	“น�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”	ทั้งต่อตนเอง	ครอบครัว	และชุมชน

บทบาทการด�าเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) 
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1.  กิจกรรมเดิน-วิ่ง รณรงค์แนวคิด  

 Smart Spending…Smart Saving 

กบข.	 ร่วมกับพันธมิตรบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	
ได้แก่	 บลจ.	 วรรณ	 จ�ากัด,	 บลจ.	 เอ็มเอฟซี	 จ�ากัด	 (มหาชน),		
บลจ.	กรงุศร	ีจ�ากดั,	บลจ.	กสกิรไทย	จ�ากดั,	บลจ.	ทสิโก้	จ�ากดั	และ
กลุ่มตัวแทนสมาชิกในพื้นที่	 จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง	 รณรงค์แนวคิด	
Smart	Spending…Smart	Saving	ขึน้ในวนัที	่27	กนัยายน	2557	
พร้อมกันใน	7	จังหวัด	ได้แก่	กรุงเทพฯ	เชียงใหม่	อุบลราชธานี	
ขอนแก่น	 สงขลา	 เพชรบุรี	 และชลบุรี	 โดยมีคณะครู	 นักเรียน		
และข้าราชการของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

การกระตุ้นให้กลุ ่มเป้าหมายตระหนักถึงการวางแผน	
การเงนิและการบรหิารเงนิอย่างชาญฉลาดถกูสือ่สารผ่านข้อความ
บนเสื้อยืดที่ผู ้ร่วมกิจกรรมสวมใส่	 ข้อความครอบคลุมแนวคิด	
การวางแผนการเงนิ	การบรหิารหนี	้และการลงทนุ	ได้แก่	1.	เงนิทอง	
ต้องวางแผน	 2.	 ออมก่อน	 รวยกว่า	 3.	 ออมเพลิน	 เมินจน		
4.	หมดหนี้	มีออม	และ	5.	ลงทุนดี	มีอนาคต

ผลลัพธ์ส�าคัญจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว	 คือการที่	
กลุม่เป้าหมายได้แสดงความเหน็เกีย่วกบัแนวคดิในการบรหิารเงนิ	
และการลงทุนว่ามีความจ�าเป็นและมีความส�าคัญ	 สะท้อนว่า
กิจกรรมนี้ท�าหน้าที่กระตุ้นให้กลุ ่มเป้าหมายได้คิดทบทวนถึง
อนาคตทางการเงินและวิธีการบริหารเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่แต่ละคนตั้งไว้ได้อย่างมีนัยส�าคัญ

จากเหตุผลข้างต้น	โครงการ	CSR	ยั่งยืน	จึงได้ถูกริเริ่มขึ้น	
ในปี	 2557	 โดย	 กบข.	 มุ่งใช้ความรู้และความช�านาญที่สั่งสม	
เป็นองค์ความรู	้ ผ่านบุคลากรที่มีประสบการณ	์ เต็มเปี่ยมไปด้วย	
พลังและความสามารถที่จะท�าประโยชน์เพื่อสมาชิกและ	
คนในชุมชน	 เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีความรู ้ด้านการบริหารเงิน	
และการลงทุน	 ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน	ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปถึงระดับชุมชน

แนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมภายใต ้	 โครงการ  

CSR ยั่งยืน คือ Smart Spending…Smart Saving		
หมายความว่า	 เมื่อกลุ ่มเป้าหมายสามารถบริหารเงินและ	
ลงทุนอย่างฉลาดแล้ว	 ย่อมน�าไปสู่การสร้างเม็ดเงินให้เติบโตขึ้น	
ซึ่งจะท�าให้กลุ่มเป้าหมายเดินทางสู่การมีอิสรภาพทางการเงิน	
ได้เร็วขึ้นนั่นเอง

โครงการ	 CSR	 ยั่งยืน	 ประจ�าปี	 2557	 ประกอบด้วย		
3	 กิจกรรมย่อย	 ได้แก่	 กิจกรรมเดิน-วิ่ง	 กิจกรรมลงพื้นที่	
ให้ความรู้	12	โรงเรียน	และกิจกรรมค่ายเยาวชน

 โครงการ CSR ยั่งยืน
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3. กิจกรรมค่ายเยาวชน

กิจกรรมค่ายเยาวชนจัดขึ้นระหว่างวันที่	 6	 -	 8	 ตุลาคม	 2557	 ผ่านการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับมัธยมต้น	 อายุ		
14	-	15	ปี	ที่เป็นบุตรของสมาชิก	กบข.	ส่งเรียงความในหัวข้อเรื่อง	“ใช้เงนิอย่างไรให้ฉลาดและเหลอืเกบ็”	มาที	่กบข.	และคณะกรรมการ	
กบข.	ได้คัดเลือกน้องๆ	จ�านวน	40	คน	ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน

ตลอดระยะเวลา	 3	 วัน	 2	 คืน	 น้องๆ	 ได้เรียนรู้หลักการบริหารเงินและการลงทุน	 ได้ฝึกการบริหารเงินและบริหารความคิด
เชิงสร้างสรรค์	 เพื่อสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข	 ภายใต้สถานการณ์จ�าลองต่างๆ	 นอกจากนั้น	 ยังได้เรียนรู้วิธีการ	
น�าเสนอความคิดผ่านการแสดง	ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น	ได้สานความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมค่าย

2. กิจกรรมลงพื้นที่ให้ความรู้ 12 โรงเรียน 

พนักงานจิตอาสาของ	กบข.	ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้
เรื่องการลงทุนพื้นฐานให้กับคณะครูและนักเรียน	 ระดับ
ชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น	
จ�านวน	 12	 โรงเรียน	 ในเขตกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล		
ในวันที่	4	ตุลาคม	2557	

กิจกรรมเริ่มต ้นจากการให ้ความรู ้ เกี่ยวกับ	
หลักการลงทุน	 ได้แก่	 1.	 วางแผนให้ดี	 ท�าตามแผนที่	
วางไว้	 อย่าหวาดวิตกเกินกว่าเหตุ	 (Plan	 well	 and		
stick	 to	 it.	 Don’t	 panic.)	 2.	 เริ่มลงทุนเร็ว	 ลงทุน	
อย่างมีหลักการ	 อย่าเก็งก�าไรอย่างไร้เหตุผล	 (Start	
Smart	and	Early)	และ	3.	อย่าเอาไข่ทั้งหมดใส่ตระกร้า	
ใบเดียวกัน	(Don’t	put	all	eggs	in	one	basket)

โดยมีป ัจจัยที่ต ้องค�านึงถึงคือเรื่องสภาวะ	
เศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ	 ซึ่งส่งผลต่อผลตอบแทน	
การลงทนุทีจ่ะได้รบั	เมือ่ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมเรยีนรูห้ลกัการ	
ลงทุนแล้ว	 ทาง	 กบข.	 ได้จ�าลองสถานการณ์การลงทุน	

ผ่านการเล่น	 “เกมการลงทุน	 9	 ปี”	 ที่ท�าให้เห็นภาพการลงทุนได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น	 ก่อนปิดท้ายด้วยการจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับ	
ความรู ้ด ้านการลงทุนเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจในสิ่งที่ได้	
เรียนไป

บอร์ดนิทรรศการได้ถูกน�ามาเผยแพร่ทางเว็บไซต์	 กบข.		
และเปิดโอกาสให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโหวตให้คะแนน	
นอกเหนือจากผู้ร่วมโหวตจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที	่ กบข.	 จัดขึ้นแล้ว	
ยังได้รับความรู้จากการดูเนื้อหาของบอร์ดที่เข้าร่วมประกวดด้วย

ในวันสุดท้าย	 มีการแต่งตั้งยุวทูต	 กบข.	
เป็นกลุ ่มเยาวชนหนึ่งทีมที่มีความโดดเด่น	 และ
ได ้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ	 เพราะ
กล ้าแสดงออก	 มีปฏิภาณไหวพริบ	 และได ้รับ
การยอมรับจากเพื่อนร่วมค่าย	 โดยยุวทูต	 กบข.		
จะได ้รับมอบหมายภารกิจที่ส�าคัญ	 คือ	 การน�า	
ความรู้ที่ได้รับไปสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์	
ต่อชุมชนและสังคมในโอกาสต่อไป
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2. โครงการ กบข. จิตอาสา…พาท�าดี

ภายใต้โครงการ	 โครงการ	 กบข.	 จิตอาสา...พาท�าดี	
GPF	 Club	 ได้เชิญชวนพนักงาน	 ลูกจ้าง	 และผู ้มีจิตอาสา	
ท�ากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน	ดังต่อไปนี้

 กิจกรรม CSR 
 โดยชมรมจิตอาสา
 ของพนกังาน กบข. (GPF Club) 

1. โครงการปันน�้าใจให้น้อง

ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ	 มักมีความต้องการจาก	
คนในชุมชนนั้นเสมอ	 GPF	 Club	 จึงท�าหน้าที่ประสานงาน	
ในการรับบริจาคเงิน	 เสื้อผ ้า	 หนังสือ	 อุปกรณ์การเรียน		
เครื่องกีฬา	 รวมทั้งข้าวสาร	 อาหารแห้ง	 ยารักษาโรค	 และ
สิ่งของเครื่องใช ้	 เพื่อส ่งมอบให้แก ่เด็กที่ โรงเรียนลาซาล
สังขละบุรี	 อ�าเภอสังขละบุรี	 จังหวัดกาญจนบุรี	 และจัดสรร	
ให้กับผู้ปกครองของเด็ก	 รวมถึงผู้อยู ่อาศัยในชุมชนใกล้เคียง		
ซึ่งมีฐานะยากจน	 การมอบของบริจาคในครั้งนี้	 ช่วยให้เด็กๆ		
และผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว	 ซึ่งมีฐานะยากจน	 ได้รับโอกาส	
พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการเรียนรู้

นอกเหนือจากโครงการ	 CSR	 ยั่งยืนที่ริเริ่มในปี	 2557		
กบข.	 มกีารจดักจิกรรม	CSR	อย่างต่อเนือ่งภายใต้การด�าเนนิงาน
ของชมรมจติอาสาของพนักงาน	 กบข.	 (GPF	 Club)	 ที่ก่อตั้งขึ้น	
จากความร่วมมือของพนักงานและลูกจ้าง	 ที่มีความมุ ่งมั่น	
ในการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ในปี	 2557	 ชมรมจิตอาสาของพนักงาน	 กบข.	 ได้จัด
กิจกรรม	CSR	ภายใต้	2	โครงการที่ส�าคัญคือ

กิจกรรมปันความรู้และความสุขสู่น้อง	:	กิจกรรมมอบชุด
หนังสือสารานุกรมและอุปกรณ์การเรียนการสอน	ณ	 โรงเรียน
ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ชุมชน
ต�าบลพลูตาหลวง	 อ�าเภอสัตหีบ	 จังหวัดชลบุรี	 เพื่อให้เยาวชน	
มนีสิยัรกัการอ่านหนงัสอืและเสรมิสร้างความรูใ้ส่ตน	อนัจะน�าไปสู่	
การด�ารงชีวิตที่เหมาะสมและมั่นคงภายใต้สภาพสังคมเศรษฐกิจ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 รวมทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องเล่น
สนาม	 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ	 พัฒนาทักษะ
ในการเคลื่อนไหวร่างกายแก่เด็กๆ	ท�าให้เด็กเกิดความสนุกสนาน
และมีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน

กิจกรรมปลูกปะการังสร้างบ้านให้ปลาทะเล	 :	 กิจกรรม
สร้างแหล่งที่อยู ่อาศัยให้สัตว์น�้าทะเล	 ณ	 หน่วยบัญชาการ	
นาวกิโยธนิ	หาดเตยงาม	อ�าเภอสตัหบี	จงัหวดัชลบรุ	ีเป็นการฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อม	ท�าให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ขึ้น

การจัดกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สะท้อนให้เห็นว่า กบข. เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ความส�าคัญ 

ต่อสมาชิก ชุมชน และสังคม ไม่เพียงแต่เรื่องของการบริหารเงินและการลงทุน แต่ยังครอบคลุมถึงการใช้ชีวิต 

อย่างมีคุณภาพและการดูแลใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ความปรารถนาดีในการให้อย่างจริงใจ ย่อมน�าไปสู่ความสัมพันธ์ 

ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนระหว่าง สมาชิกและ กบข. ตลอดจนชุมชนและสังคม ในท้ายที่สุด
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การกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติ
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (UNDO)

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากข้อร้องเรียนของสมาชิก	 กบข.	 ที่ประสงค์
จะขอกลับไปรับบ�านาญตาม	พ.ร.บ.	บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ		
พ.ศ.	 2494	 และได้ด�าเนินการเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมาย	
เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถใช้สิทธินี้ได้นั้น	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
(สนช.)	 ได้ด�าเนินการให้พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิใน
บ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	
พ.ศ.	2494	พ.ศ.	2557	มีผลบังคับใช้ในวันที่	13	ธันวาคม	2557	
ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้	มีสาระส�าคัญดังนี้

1.	 ข้าราชการและผู้รับบ�านาญที่รับราชการก่อนวันที่	
27	มีนาคม	2540	และสมัครเป็นสมาชิกกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ	 (กบข.)	 โดยสมัครใจ	 สามารถเลือกกลับไปใช้สิทธิ	
ในบ�าเหนจ็บ�านาญตามพระราชบญัญตับิ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	
พ.ศ.	 2494	 พ.ศ.	 2557	 ได้ตั้งแต่วันที่	 15	 ธันวาคม	 2557		
ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2558	

2.	 ข้าราชการที่ประสงค์กลับไปใช้สิทธิดังกล่าว	จะได้รับ
เงินสะสมส่วนสมาชิกและผลประโยชน์ที่	กบข.	บริหารให้	แต่จะ	
ไม่มีสิทธิได้รับเงินส่วนของรัฐ	 คือ	 เงินประเดิม	 เงินชดเชย		
เงินสมทบ	และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว	 โดย	กบข.	 ต้องส่ง
เงินส่วนของรัฐเข้าบัญชีเงินส�ารอง	

3.	 ผูร้บับ�านาญทีป่ระสงค์กลบัไปใช้สทิธดิงักล่าว	ต้องคนื	
เงินส่วนของรัฐ	 คือ	 เงินประเดิม	 เงินชดเชย	 เงินสมทบ	 และ	
ผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการต้นสังกัด	 และ	
จะได้รับบ�านาญสูตร	 พ.ศ.	 2494	 ตั้งแต่วันที่ออกจากราชการ	
ถงึวนัที	่30	กนัยายน	2558	ทัง้นี	้การคนืเงนิให้รฐัหรอืได้รบัเงนิคนื	
จากรัฐ	 ผู้รับบ�านาญต้องน�าเงินบ�านาญที่ได้รับเพิ่มมาหักกลบ	
ลบกันกับเงินส่วนของรัฐที่รับไปแล้ว

การเตรยีมการของ กบข. ส�าหรบัโครงการ 
UNDO

	
ในการเตรียมการของ	 กบข.	 เพื่อรองรับข้าราชการ	

ที่ประสงค์ใช้สิทธิ	UNDO	มีดังนี้

1.		การบริหารเงินกองทุน
	 การบริหารเงินกองทุนแยกเป็น	 2	 ส่วนส�าคัญ	 คือ	

การเตรียมสภาพคล่องส�าหรับผู้ประสงค์ใช้สิทธิ	 UNDO	 และ	
การจัดการโอนสินทรัพย์เข้าบัญชีเงินส�ารอง

	 1.1.		การเตรียมสภาพคล่องเพื่อรองรับสมาชิก	
ที่ประสงค์ใช้สิทธิ	UNDO

	 	 การเตรียมสภาพคล่องในส่วนนี้ 	 หมายถึง		
การเตรียมเงินสดพร ้อมจ ่ายคืนสมาชิกที่ ใช ้สิทธิ 	 UNDO		
ซึง่เงนิส่วนนี	้หมายถงึเงนิสะสมและเงนิสะสมส่วนเพิม่ของสมาชกิ
พร้อมผลประโยชน์	 ในการนี้	 กบข.	 ได้สะสมสภาพคล่องพร้อม	
ส�าหรบัสมาชกิทีป่ระสงค์ใช้สทิธใินระดบัร้อยละ	30	หากวเิคราะห์
จากยอดผู้ยื่นเรื่องใช้สิทธิตามรายงานที่ทราบจากกรมบัญชีกลาง	
มาอย่างต่อเนื่อง	ยังถือว่าสภาพคล่องที่เตรียมไว้เพียงพอ

	 1.2	 การจัดการโอนสินทรัพย์เข้าบัญชีเงินส�ารอง
	 	 การจัดการโอนสินทรัพย์เข้าบัญชีเงินส�ารอง	

ในส่วนนี้หมายถึง	 การโอนสินทรัพย์ส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ
หากใช้สิทธิ	UNDO	ประกอบด้วย	 เงินประเดิม	 เงินชดเชย	และ
เงนิสมทบพร้อมผลประโยชน์ของเงนิดงักล่าวเข้าสูบ่ญัชเีงนิส�ารอง	
ซึ่ง	 กบข.	 ยังคงบริหารสินทรัพย์ในส่วนบัญชีเงินส�ารองต่อไป		
ตามที่	พ.ร.บ.	กบข.	ก�าหนด
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2.		การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
	 กบข.	 ได้สื่อสารกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง	 เกี่ยวกับ	

หลกัเกณฑ์และหลกัคดิ	เพือ่ประกอบการพจิารณาในการตดัสนิใจ		
สิ่งที่	กบข.	ได้ด�าเนินการประกอบด้วย

	 1.	 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง	 UNDO	
กบข.	 ร่วมมือกับกรมบัญชีกลางพัฒนาเนื้อหาในการบรรยายถึง	
หลักเกณฑ์และหลักคิดในการตัดสินใจ	และร่วมเดินสายบรรยาย
กับกรมบัญชีกลาง	 77	 จังหวัดทั่วประเทศ	 และยังคงเดินหน้า	
เดินสายบรรยายตามหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง	จนถึงวันที่	30	มิถุนายน	2558

	 2.	 ชุดเอกสารประกอบการตัดสินใจ	กบข.	ได้จัดส่ง	
เอกสารประกอบการตัดสินใจไปยังสมาชิกและผู ้รับบ�านาญ	
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง	 UNDO	 แบบประมาณการ	
รายบคุคล	ทีร่ะบจุ�านวนเงนิทีจ่ะได้รบักรณเีป็นสมาชกิ	กบข.	หรอื	
ลาออกจากการเป็นสมาชกิเพือ่กลบัไปรบับ�านาญสตูร	พ.ศ.	2494	
พร้อมแผ่น	 CD	 บรรจุโปรแกรมประมาณการ	 เพื่อให้สมาชิก	
และผูร้บับ�านาญ	สามารถเปลีย่นแปลงตวัแปรต่างๆ	ได้ด้วยตวัเอง

	 3.	 เว็บไซต์	 www.undo.in.th	 สมาชิกสามารถ	
อ่านข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ	 UNDO	 ค�าถามที่พบบ่อย		
และสามารถท�าประมาณการได้ที่เว็บไซต์	 www.undo.in.th		
ซึ่งจะเปิดให้บริการถึงเดือนมิถุนายน	2558

	 4.	 วีดีทัศน์สั้น	 UNDO	 รู้ไว	้ เพื่อให้ข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจแก่สมาชิกผู้มีสิทธิ	 UNDO	 อย่างครบถ้วน	 โดยมี
การเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ออกอากาศทางช่องนิวทีว	ี ช่อง	 18		
(เคเบิล้ดาวเทยีม	ช่อง	28)	ทกุวนัเสาร์	-	อาทติย์	เวลา	21.15	-	21.20	น.	
ก�าหนดออกอากาศถึง	 30	 มิถุนายน	 2558	 และเผยแพร่ผ่าน	
สื่อประชาสัมพันธ์ของ	 กบข.	 อาทิ	 เว็บไซต์	 เฟซบุ๊ก	 และสื่อ	
ส่วนราชการ

	 5.	 สายด่วน	 1179	 สมาชิกสามารถสอบถาม		
และขอค�าอธิบายเกี่ยวกับแบบประมาณการผ่านสายด่วน		
กบข.	1179

ภายใต้การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์	 โดยมุ่งเน้น	
การให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 กบข.	 เชื่อมั่นว่า	 สมาชิก	
ผู้มีสิทธิ	 จะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง	 และในทางกลับกัน	
สมาชกิทีเ่ลอืกเป็นสมาชกิ	กบข.	ต่อไป	ย่อมเข้าใจในการด�าเนนิงาน	
ของ	 กบข.	 มากขึ้น	 ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้	 กบข.	
เติบโตอย่างยั่งยืน	 และสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับสมาชิก		
เพื่อให้สมาชิกมีเงินเพียงพอส�าหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ	
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้



RIGHT TIME
การติดตามประเมินสถานการณ์การลงทุนอย่างผู้เชี่ยวชาญ

และใกล้ชิดในทุกช่วงเวลา รวมทั้งแผนรองรับทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

สร้างความเชี่ยวชาญให้ กบข. เลือกลงทุนในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้อย่างแท้จริง 

RIGHT  TIME



แผนยุทธศาสตร์

ปี 2558
•	 แผนยุทธศาสตร์ปี	2558	 102
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 แผนยุทธศาสตร์ปี	 2558	 เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์	
กบข.	 ระยะ	 4	ปี	 (2558	 -	 2561)	 ซึ่งจัดท�าขึ้นเพื่อวางแนวทาง	
ในการบริหารจัดการกองทุนให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของ	
กองทุนที่ก�าหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ	พ.ศ.	2539	โดยได้ศกึษาพฒันาการของกองทนุบ�านาญ
ในต่างประเทศ	วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการด�าเนินงาน	ปัจจัย
ท้าทายทั้งภายในและภายนอก	 ในปี	 2558	 ก�าหนดแผนงาน	
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์	4	ด้าน	มีรายละเอียด	ดังนี้	

ยุทธศาสตร์ 1 : สร้างความมั่นคงในการ
เกษียณของสมาชิก (Adequacy)

 ในปี	2558	กบข.	ได้วางแผนการจดัการเงนิให้มปีระสทิธภิาพ	
เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่สมาชิกกองทุนและสามารถจ่ายเงินคืน
สมาชิกที่เลือก	UNDO	ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้		
กบข.	วางแผนทีจ่ะประเมนิโครงสร้างอายขุองสมาชกิหลงั	UNDO	ใหม่		
เพื่อก�าหนดเป้าหมายผลตอบแทนและความเสี่ยง	รวมทั้งก�าหนด
สดัส่วนสนิทรพัย์	(SAA)	ทีเ่หมาะสมกบัโครงสร้างอายสุมาชกิใหม่	
	 สภาวการณ์ลงทนุในปัจจบุนั	 มคีวามท้าทาย	มคีวามเสีย่ง	
จากการลงทนุในตลาดเงนิและตลาดทนุเพิม่ขึน้	กบข.	ได้ปรบักลยทุธ์	
การลงทุนเป็นเชิงรุก	 โดยมีการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น	 วางแผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนและรองรับพอร์ต	
การลงทนุทีม่คีวามซบัซ้อน	รวมทัง้จะประเมนิหาแนวทางการบรหิาร	
อตัราแลกเปลีย่นทีเ่หมาะสม	นอกจากนี	้จะมกีารพฒันาการด�าเนนิงาน	
ของระบบงานไพรเวทมาร์เก็ตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ซึ่งการ
ด�าเนินการดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่ดี	
	 เพือ่เสรมิสร้างความเพยีงพอเพือ่การเกษยีณ	กบข.	มแีผน	
ทีจ่ะศกึษาสดัส่วนสนิทรพัย์ทีเ่หมาะสมตามช่วงอายุ	(Glide	Path)	
ของแผนสมดุลตามอายุ	 รวมถึงศึกษาอัตราสะสมสมทบขั้นต�่า	
ที่สามารถสร้างระดับความพอเพียงในยามเกษียณให้กับสมาชิก	
เพือ่น�าไปสูข้่อเสนอเชงินโยบายในการทบทวนเรือ่งดงักล่าวต่อไป	

ยุทธศาสตร์ 2 : เสริมสร้างความเชื่อมั่น 
และไว้วางใจ (Trust)

 ในปี	 2558	 กบข.	 มีแผนที่จะเพิ่มระดับความผูกพัน	
กับสมาชิก	 ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนอง	

ต่อความต้องการของสมาชิก	ปรับปรุงการสื่อสารที่เข้าถึงสมาชิก
อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงการให้ความรู ้ด้านการวางแผน	
ทางการเงินและการลงทุน	
	 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันหลัก	
ในการบริหารเงินออม	 ในปี	 2558	 กบข.	 วางแผนที่จะเผยแพร่
แลกเปลีย่นความรูห้รอืผลงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการออมสูห่น่วยงาน
ระดับนโยบาย	 รวมถึงองค์กรชั้นน�าทั้งในและต่างประเทศ	 เช่น	
จัดสัมมนาเผยแพร่งานวิจัยเรื่องอัตราสะสมสมทบที่เหมาะสม	
กับสังคมไทย	 เพื่อสร้างความตระหนักในการออมและสร้าง
คุณภาพชีวิตหลังเกษียณส�าหรับบุคคลทั่วไป	เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนากระบวนการ
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
องค์กร (Technology)

 เพือ่ผลกัดนัให้	กบข.	เป็นสถาบนัจดัการเงนิออมทีโ่ปร่งใส	
มีระบบการบริหารจัดการภายในที่ดี	 ในปี	 2558	กบข.	 วางแผน	
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	 ที่มีภารกิจ	
ด้านการก�ากบัดแูลกจิการ	การบรหิารความเสีย่ง	การควบคมุภายใน	
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 เพื่อให้สอดคล้องตามหลัก	
มาตรฐานสากลและเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร	 (Enterprise	 Value		
Creation)	 นอกจากนี้	 ได้วางแผนปรับปรุงระบบงานลงทุนใหม่	
ให้รองรับกับกลยทุธ์การลงทนุ	 และน�าเทคโลยสีารสนเทศมาเป็น	
ตวัขบัเคลือ่นงานให้บริการสมาชิกมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานส�านักงาน

ยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาบุคลากรสู่ความ
เป็นเลศิและผกูพนักบัองค์กรสงู (People)

 ในปี	 2558	 กบข.	 มุ่งเน้นสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา	
และรกัษาบคุลากรทีม่สีมรรถนะสงูให้อยูก่บัองค์กร	โดยการทบทวน	
โครงสร้างค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับการสร้างผลตอบแทน	
ลงทุนระยะยาวซึ่งเป็นปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร	
สามารถแข่งขนักบัตลาดแรงงาน	และสร้างแรงจงูใจให้กบัพนกังานได้	
ในด้านการพัฒนาบุคลากร	 ในปี	 2558	 จะทบทวนและก�าหนด	
ชุด	 Competency	 ในการพัฒนาพนักงานแต่ละระดับและ	
ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาแต่ละชุด	 Competency	 รวมถึง	
ปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรในเรือ่ง	“เก่ง	ด	ีมจีติบรกิาร”	อย่างต่อเนือ่ง	

แผนยุทธศาสตร์ปี 2558
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