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   รายงานการก ากับดแูลกิจการประจ าปี 2561 

          คณะกรรมการ กบข. ตระหนักถึงความส าคัญของภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเงินออม
และรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก (Fiduciary Duty)  จึงก าหนดนโยบายให้ กบข. มีการบริหารงานตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ และการควบคุมภายในที่เคร่งครัดเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความซ่ือสัตย์ รอบคอบ ระมัดระวังและปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์    ในขณะเดียวกัน
คณะกรรมการยังมุ่งหวังให้ กบข. เป็นองค์กรที่ดีของประเทศ (Good Corporate Citizen) จึงผลักดันให้ กบข. 
แสดงบทบาทนักลงทุนสถาบันที่มีความรับผิดชอบโดยสนับสนุนให้ กบข. ลงทุนในธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่ม่ันคง และยังเป็นการ
ยกระดับการลงทุนของประเทศให้เป็นที่น่าเชื่อถือในตลาดเงินตลาดทุนของโลก 
 

คณะกรรมการกับการก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการ กบข. มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และมีองค์ประกอบเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด คือ ประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่งและกรรมการผู้แทนสมาชิกที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ใน
การก ากับดูแลการบริหารกองทุนเพ่ือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนช่วยเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ  นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้ง  คณะอนุกรรมการเพ่ิมเติมจากคณะอนุกรรมการจัดการ
ลงทุนและคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ที่พระราชบัญญัติ กบข. ก าหนดไว้  ได้แก่  คณะอนุกรรมการ     
ธรรมาภิบาล  คณะอนุกรรมการตรวจสอบ  คณะอนุกรรมการกฎหมาย  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และคณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือให้ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความส าคัญและ
ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  โดยคณะกรรมการได้ก าหนดกฎบัตรของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ
เพ่ือให้ทราบบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและกระบวนการท างานของแต่ละคณะอย่างชัดเจน  พร้อมทั้ง
ก าหนดให้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครั้ง   

ในปี 2561 มีผลการด าเนินงานส าคัญในด้านการก ากับดูแลกิจการ สรุปไดดั้งนี้ 

1) อนุมัติงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2562 ซ่ึงครอบคลุมการด าเนินงานด้านการ
ลงทุน ด้านสมาชิก และด้านการบริหารองค์กร พร้อมกันนั้นได้ก าหนดตัวชี้วัดองค์กรเพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน   

2) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานบริหารเงินลงทุนให้เป็นไปตามแผนจัดสรรการลงทุน
ระยะยาว (Strategic Asset Allocation) และเป้าหมายสัดส่วนการลงทุน (Target SAA) รวมทั้งทบทวนแผน
จัดสรรการลงทุนระยะกลาง (Medium-Term Asset Allocation) และพิจารณาแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ
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ระบบงานลงทุน ทบทวนตัวชี้วัดและความเสี่ยงองค์กร และก าหนดแผนการลงทุนฉุกเฉินเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือ
กับภาวะการลงทุนที่มีความผันผวน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ก ากับดูแลให้การจัดการลงทุนของ กบข.
เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอีกด้วย 

3) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและก ากับดูแลให้ กบข. มีการด าเนินงานที่โปร่งใส โดย
คณะกรรมการสนับสนุนให้ กบข. เตรียมการเพ่ือเข้าร่วมประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่จะท าการประเมินในปี 
2562 พร้อมกันนี้ ในปี 2561 กบข. ได้ประกาศนโยบายงดรับของขวัญและของก านัล (No Gift Policy) และ
ประกาศเจตจ านงสุจริตร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือแสดงจุดยืนของ กบข. ที่มุ่งมั่นบริหาร
กิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

4) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้แก่ ระเบียบ
คณะกรรมการ กบข. ว่าด้วยการท าธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของผู้ปฏิบัติงานในกองทุนและบุคคลใน
ครอบครัวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก ากับดูแลให้ดียิ่งขึ้น   และระเบียบคณะกรรมการ กบข. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การให้พนักงานไปปฏิบัติงานในหน่วยงานภายนอกเพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมถึง
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

5) ก ากับดูแลให้ กบข. จัดการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยให้ความส าคัญกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance : ESG) ตามหลักธรรมาภิบาลการ
ลงทุน (Investment Governance Code : I Code) โดย กบข. เชื่อว่าการจัดการลงทุนอย่างรับผิดชอบจะ
ช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนและท าให้ กบข. บรรลุภารกิจหลักในการบริหารจัดการเงินออมเพ่ือการ
เกษียณอายุราชการของสมาชิกให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น ในปี 2561 กบข. จึงได้สมัครเป็นสมาชิก
หลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบของสหประชาชาติ (Principles for Responsible Investment) และ
จัดสรรเงินลงทุนจ านวน 1,000 ล้านบาทมาจัดตั้งกองทุน ESG-Focused Portfolio ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
ผลการด าเนินงานด้าน ESG ที่ดี และก าหนดให้ใช้ดัชนีความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SETTHSI) เป็นตัวเทียบวัด   รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการลงทุนอย่างรับผิดชอบได้รวบรวมไว้ในหัวข้อการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน 

6) พัฒนาทักษะ ความรู้ ความช านาญในการท าหน้าที่คณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง  กบข. จัด
ให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม่เพ่ือรับทราบข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการท าหน้าที่กรรมการในการ
ก าหนดนโยบายการบริหารงานกองทุนเงินออมเพ่ือวัยเกษียณอย่างมีประสิทธิภาพ  และคณะกรรมการ กบข. 
ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การศึกษาดูงานและสัมมนา
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน การบริหารจัดการกองทุนบ าเหน็จบ านาญ และการด าเนินงาน
บ้านพักคนชราส าหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)   การเข้าร่วมสัมมนา ADBI-JFSA-OECD 
Roundtable on Insurance and Retirement Saving in Asia ที่จัดโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือและการ
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พัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2561   การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 
Digital Transformation ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 และการเข้าร่วมงานสัมมนาประจ าปีของ กบข. 
ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ในหัวข้อ ESG Investing: Return Enhancing or Sacrificing? How 
to Make it Work?  

7) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  โดยมีการประเมิน
แบบรายคณะ รายบุคคล และประเมินผู้ท าหน้าที่ประธานในการประชุม เพ่ือน าผลการประเมินมาประกอบการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานและก าหนดแนวทางพัฒนาความรู้ความช านาญของคณะกรรมการ              
โดยผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคณะในปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่
ปรากฏว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการฝ่าฝืนหลักจริยธรรม จรรยาบรรณแต่อย่างใด  

8) ยึดม่ันในหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส คณะกรรมการก าหนดให้ กบข. เปิดเผย 
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนแก่สมาชิกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยได้จัดท ารายงานข้อมูลส าคัญเก่ียวกับผลการด าเนินงานของกองทุนทางเว็บไซต์ของ กบข. (www.gpf.or.th)  
เพ่ือให้สมาชิกสามารถเข้าดูได้ตลอดเวลา ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาส  สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละ
ประเภท  ผลตอบแทนจากการลงทุน  ผลการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ กบข. 
ลงทุน ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและอนุกรรมการ เช่น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การด ารง
ต าแหน่งกรรมการในหน่วยงานอ่ืน จ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ   
 นอกจากนั้น  กบข. ได้จัดการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจ าปีตามกรอบที่กฎหมายก าหนด  
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของ กบข. ในรอบปีที่ผ่านมา  ข้อมูลส าคัญที่เปิดเผยในที่ประชุมใหญ่ผู้แทน
สมาชิกประจ าปี ได้แก่ งบการเงินพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี  และรายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งในวันประชุม ประธานกรรมการ  ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน ประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์  
และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วยกรรมการได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและ
ตอบข้อซักถามของที่ประชุม 
 

การปฏิบัติต่อสมาชิก กบข. อย่างเท่าเทียมกัน 

กบข. ให้ความส าคัญกับสมาชิกทุกรายโดยให้ได้รับสิทธิพ้ืนฐานและสิทธิในการรับบริการ  
หรือสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมอ่ืนที่ กบข. จัดให้อย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2561 กบข. ได้ปรับปรุงแอปพลิเคชันบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ “GPF Mobile App บริการทันใจ” เพ่ือให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บริการและ
สิทธิประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและได้เพ่ิมการให้ข้อมูลด้านการออมและการวางแผนเกษียณผ่านระบบ 
Pension Dashboard รวมทั้งปรับปรุงแนวทางการน าเสนอข้อมูลที่ เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ 
Facebook และ Line@  ให้อยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย เช่น  Infographic และ Motion 
Graphic เป็นต้น  นอกจากนี้  ยังได้ผลิตหนังสือ “คู่มือสร้างสุขวัยเกษียณเพ่ือสมาชิก กบข. Happy 
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Retirement Guide” โดยน าเนื้อหาการส่งเสริมความรู้ทางการเงินที่ ได้รับจากการลงนาม MOU กับ         
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้และเผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา  

ด้านการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมเพ่ือให้สมาชิกเลือกใช้ภายใต้แนวคิด Happy Today and 
Happy Retiree กบข. ได้จัดหาสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ด้านนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ เพ่ือให้สมาชิก
สามารถใช้ประโยชน์ครอบคลุมทั้งในระหว่างรับราชการและภายหลังเกษียณอายุราชการ โดย  กบข. ได้จัด
สวัสดิการ ทั้งสวัสดิการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และสร้างความสุข เช่น สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ประกันภัย
รถยนต์ ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า (Annuity) เป็นต้น  

นอกจากนี้ ในปี 2561 กบข. ยังได้ส ารวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเปลี่ยนแปลงการ
บริการทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสื่อสาร ด้านการจัดสวัสดิการ และได้  Mobile Application โดยผลส ารวจ
พบว่าสมาชิกร้อยละ 79.6 มีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงของบริการ กบข. 

ส าหรับการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจ าปี  กบข. ได้จัดส่งข้อมูลต่างๆ เป็นการล่วงหน้า
ให้แก่สมาชิกที่ได้รับการเลือกเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพ่ือที่จะได้มีเวลาศึกษาข้อมูล และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของกองทุน 

 

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

กบข. ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก พนักงาน คู่ค้า ฯลฯ ให้ได้รับการปฏิบัติ
ตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและข้อตกลงตามสัญญาอย่างเคร่งครัด   ในปี 2561 กบข. มีการด าเนินงานอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคมโดยได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของส านักงานให้เหมาะกับการปฏิบัติงาน และในการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมงานและพัฒนาศักยภาพพนักงาน กบข. จะยึดหลักความเสมอภาคและไม่เลือก
ปฏิบัติโดยจะไม่น าประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างาน เช่น ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ศาสนา 
ความพิการ หรือสถานะทางสังคม มาเป็นปัจจัยในการพิจารณา อีกท้ัง รณรงค์ให้บริษัทที่ กบข. ลงทุนและคู่ค้า
ของ กบข. ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน    

นอกจากนี้ กบข. ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการกระท าที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย การทุจริต การท าผิดจรรยาบรรณ  รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลอัน
เป็นเท็จ หรือระบบควบคุมภายในที่ไม่รัดกุมเพียงพอ โดยคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงไว้อย่างรัดกุม  ทั้งยังมีมาตรการในการรักษาความลับเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่
แจ้งเบาะแส และมอบหมายให้ประธานอนุกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่อง ตลอดจนด าเนินการตรวจสอบ
และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ 
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การปฏิบัติตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code) 

                  คณะกรรมการ กบข. ให้ความส าคัญกับการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยน าปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) มาบูรณาการในการด าเนินงาน
ของ กบข. และส่งเสริมการด าเนินกิจการที่ให้ความส าคัญกับปัจจัย ESG ซึ่ง กบข. เชื่อว่าจะช่วยสร้าง
ผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับสมาชิก อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาธรรมาภิบาลในตลาดทุนไทย ซึ่งตั้งแต่ปี 
2560 คณะกรรมการได้อนุมัติให้ กบข. ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของผู้ลงทุน
สถาบัน ( Investment Governance Code for Institutional Investors:  I Code) ที่ออกโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากสอดคล้องกับหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบที่ 
กบข. ยึดถือ และในปี 2561 กบข. สามารถปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ I Code ทั้ง 7 ข้อได้อย่างครบถ้วน  สรุปได้ 
ดังนี้ 

หลักปฏิบัติที่ 1: ก าหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน 

 กบข. ในฐานะกองทุนเงินออมระยะยาวเพ่ือการเกษียณอายุ มีภารกิจหลักในการบริหารเงิน
ออมของสมาชิกด้วยความรอบคอบ มีการจัดการที่โปร่งใส สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้กับสมาชิกว่าเงินออมเพ่ือการเกษียณอายุของสมาชิกได้รับการดูแลและจัดการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ กบข. จึงได้ก าหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนขึ้น โดยได้ระบุถึง
หลักการลงทุนที่มุ่งเป้าหมายการลงทุนระยะยาวที่ให้ความส าคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของ
เงินต้น และการเติบโตของผลตอบแทนภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ก าหนดให้บริหารการลงทุนด้วย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ก าหนดโครงสร้างการบริหารและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการ
แบ่งแยกอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กลไกในการก ากับดูแล
ให้การปฏิบัติงานของกองทุนเป็นไปตามกรอบของกฎ ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง    
 ในการบริหารเงินลงทุน กบข. ตัดสินใจและติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดทันเหตุการณ์ และ
หากพบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนและประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิก กบข. พร้อมที่จะเพ่ิม
ระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุนและร่วมมือกับผู้ลงทุนอ่ืน (Collective Engagement) ในการด าเนินการเพ่ือ
ยกระดับธรรมาภิบาลการลงทุนของประเทศ   กบข. สนับสนุนให้ผู้จัดการกองทุนภายนอกท่ีได้รับมอบหมายให้
บริหารเงินลงทุนให้ กบข. ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน และก าหนดให้น า
ปัจจัย ESG มาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน โดยในปี 2561 กบข. ได้จัดสรรเงินลงทุนจ านวน 
1,000 ล้านบาทเพ่ือจัดตั้งกองทุน ESG-Focused Portfolio ที่ใช้ดัชนี Thailand Sustainability Index 
(THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตัวเทียบวัด และได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ESG 
ของ กบข. (ESG Standard Criteria) เพ่ือใช้ในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนใน ESG-Focused 
Portfolio  
 นอกจากนี้ กบข. ได้ด าเนินการเพ่ือกระตุ้นให้อุตสาหกรรมการลงทุนไทยเห็นความส าคัญของ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานชั้นน าระดับโลก เช่น องค์การเพ่ือความร่วมมือและการ
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พัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD), World Bank Group, Principles for Responsible Investment (PRI) และ 
United Nations Development Program (UNDP) จั ด ง านสั มมนา ในหั ว ข้ อ  ESG Investing: Return 
Enhancing or Sacrificing? How to Make it Work? ขึ้นในวันที่  19 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบที่นักลงทุนสถาบันไทยสามารถน ามาปรับใช้กับการ
ด าเนินงานของตนได้   และ กบข. พร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบเพ่ือให้ เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวทางด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบของนักลงทุนสถาบันในประเทศไทย
โดยได้ร่วมถ่ายทอดแนวคิดและแผนการด าเนินงานด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบของ กบข. ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ในอุตสาหกรรมการลงทุนทราบในงาน Thailand SEC Policy Dialog 2018: Regulating by Market Forces 
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 อีกด้วย  

หลักปฏิบัติที่ 2: มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของสมาชิก 

 กบข. บริหารกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีการแบ่งแยกหน้าที่
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดดุลยภาพในการสอบทาน (Check and Balance) และได้ก าหนดหลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการบริหารกิจการกองทุนเพ่ือใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 
อนุกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ 
กบข. ก าหนดให้กรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาท าการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณเป็นประจ าทุกปี และในส่วนของพนักงานและลูกจ้างทุกคนได้ก าหนดให้ลงนามรับทราบและ
ยืนยันการปฏิบัติตามจรรยาบรรณโดยเคร่งครัดเป็นประจ าทุกปีด้วยเช่นกัน 
 ในด้านการบริหารการลงทุน กบข. ยึดหลักการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม 
(Honesty and Integrity) โดยได้ก าหนดกฎ ระเบียบ และมาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกันและจัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และมีการทบทวนเป็นระยะเพ่ือให้เป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์ เช่น ระเบียบ
ว่าด้วยการท าธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัว  การป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในเพ่ือประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์  นโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ยัง
ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง ก าหนดกลไกการก ากับดูแลและตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎระเบียบและนโยบาย การรายงานผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจ าเพ่ือช่วยกลั่นกรองและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดได้ อีกทั้งได้จัดให้มีช่องทางการ
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสหากพบการกระท าผิด  โดยให้แจ้งโดยตรงต่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และ
เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นของ กบข. ที่มุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเพ่ือประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิก ในปี 
2561 กบข. ได้ยังประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) และประกาศเจตจ านงสุจริตร่วมต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบอีกด้วย     
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หลักปฏิบัติที่ 3: ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively) 

 กบข. มีเป้าหมายการลงทุนที่มุ่งสร้างผลตอบแทนระยะยาวภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม 
การติดตามก ากับดูแลบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดในฐานะเจ้าของกิจการ (Shareowner) เป็นสิ่งที่ กบข. ให้
ความส าคัญ โดย กบข. จะติดตามผลประกอบการของบริษัท ความเสี่ยงและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่า 
รวมทั้งการด าเนินงานเพ่ือความยั่งยืนของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ข่าวสารที่
เกี่ยวข้อง การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) และการเข้าพบกับผู้บริหาร (Company Visit) เพ่ือให้
เกิดความมั่นใจในคุณภาพของหลักทรัพย์ที่ลงทุน   และ กบข. เชื่อว่าการบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ 
(Responsible Investment) โดยค านึงถึงปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social, and Governance: ESG) จะท าให้ กบข. มีความเข้าใจและสามารถประเมินโอกาส
และความเสี่ยงของบริษัทที่ กบข. ลงทุนได้เหมาะสมยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงานของ กบข. บรรลุ
เป้าหมายได้ ดังนั้นในการพิจารณาลงทุน กบข. จะน าปัจจัย ESG มาใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ลงทุนเสมอ โดยเชื่อว่าบริษัทที่ให้ความส าคัญกับ ESG จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เอาใจ
ใส่สิ่งแวดล้อม ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย จะสามารถสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ตัวบริษัทเอง ผู้ถือหุ้น 
และสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศและสังคมโดยรวมได้  

 ปัจจัย ESG ที่ กบข. จะน ามาพิจารณาประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน เช่น  
สิ่งแวดล้อม  

(Environmental) 
สังคม  

(Social) 
ด้านธรรมาภิบาล 
(Governance) 

• นโยบายสิ่งแวดล้อม  
• การจัดการสิ่งแวดล้อม  
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
• การลดลงอย่างรวดเร็วของ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
• ความหลากหลายทางชีวภาพ  
• การจัดการน้ า  
• การจัดการของเสีย  
• การน านวัตกรรมมาใช้สร้าง

โอกาส 

• สิทธิของผู้บริโภค  
• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

ผู้บริโภค ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  

• การปฏิบัติต่อพนักงานและ
ลูกจ้างอย่างเป็น 

• ความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้มี
ส่วนได้เสีย  

• การน านวัตกรรมมาใช้สร้าง
โอกาส 

• การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

• โครงสร้างคณะกรรมการ  
• นโยบายและโครงสร้าง

ค่าตอบแทนกรรมการ  
• สิทธิของผู้ถือหุ้น  
• บัญชี /การตรวจสอบ  
• จริยธรรมทางธุรกิจ  
• การติดสินบนและการทุจริต

ประพฤติมิชอบ  
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
• การเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่าง
ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่าน
ช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย 
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หลักปฏิบัติที่ 4: เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ 
(Escalating Investee Companies) 

 กบข. เข้าประชุมหารือกับผู้บริหารของบริษัทที่ กบข. ลงทุน (Engagement) เพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล (ESG) และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเป็นประจ าทุกปี โดย กบข. เชื่อว่าการเข้าประชุมหารือกับบริษัทจะสามารถชี้ให้บริษัทเห็นความส าคัญ
ของการน าปัจจัย ESG มาบูรณาการในการด าเนินกิจการ และเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัท
กับนักลงทุนโดย กบข. จะพิจารณาเข้าหารือกับบริษัท เมื่อ  

• กบข. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานด้าน ESG ของบริษัท ที่รวมไป
ถึงโอกาสในการด าเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงและการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย 
ESG 

• บริษัทมีประเด็น ESG ที่ควรแก้ไขปรับปรุงหรือเป็นประเด็นปัญหา โดย กบข. จะเข้าหารือเพ่ือติดตาม
การแก้ไขปัญหาของบริษัทซึ่งจะต้องเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุ และก าหนดมาตรการป้องกันการเกิดเหตุ
ซ้ าในอนาคต  

 อย่างไรก็ตาม หากบริษัทที่มีประเด็น ESG เพิกเฉยหรือไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
อย่างเพียงพอ  กบข. อาจพิจารณาด าเนินการอ่ืนเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม เช่น การมีหนังสือถึง
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือแจ้งจุดยืนของ กบข. ในประเด็นดังกล่าว  การเผยแพร่ความเห็นต่อสาธารณชน หรือ
การร่วมมือกับนักลงทุนสถาบันรายอ่ืน (Collective Engagement) ในการด าเนินการเรียกร้องให้มีการแก้ไข  
เช่น การร่วมกันประกาศท่าทีของกลุ่มนักลงทุนสถาบัน  หรือการร่วมกันก าหนดแนวทางการออกเสียงในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในประเด็นที่มีปัญหา เป็นต้น ทั้งนี้ถือเป็นการเพ่ิมระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน
และกระตุ้นเตือนให้บริษัทแก้ไขปรับปรุงประเด็นปัญหาดังกล่าว 

 

หลักปฏิบัติที่ 5: เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง 

  กบข. จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของทุกบริษัทที่ กบข. ลงทุน
เนื่องจากเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นและก ากับดูแลบริษัทให้ด าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม และ  
กบข. ได้ก าหนดแนวทางการออกเสียงลงคะแนน (Proxy Voting Guidelines) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ กบข. ลงทุน ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม กบข. จะสอบถามกลับไปยังบริษัทเพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติมด้วย นอกจากนี้ 
กบข. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งผู้แทนให้ด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง และแนวทางการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นหลักปฏิบัติแก่ผู้จัดการกองทุนทั้งภายในและภายนอก  ในกรณีที่ กบข. มีการท าธุรกรรมให้ยืม
หลักทรัพย์ (Securities Lending) และบริษัทที่ออกหุ้นสามัญที่ กบข. ให้ยืมมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น กบข. จะ
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เรียกหุ้นของบริษัทดังกล่าวมาเพ่ือใช้สิทธิออกเสียง รายละเอียดเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ของ กบข. 
(www.gpf.or.th) 
 ผลการใช้สิทธิออกเสียงในปี 2561  กบข. ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในประเทศจ านวน 89 ครั้ง  82 บริษัท    

วาระที่ กบข. ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ได้แก่ การขอท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการบริหาร
กิจการโดยทั่วไปเพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น รายงานทางการเงินที่ได้รับการรับรอง
โดยผู้สอบบัญชีภายนอกที่เป็นอิสระ ฯลฯ ซึ่งวาระเหล่านี้บริษัทได้จัดส่งข้อมูลและรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอย่างครบถ้วนท าให้สามารถพิจารณาได้ว่าธุรกรรมนั้นจะเป็นผลดีหรือเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น
โดยรวม     

วาระที่ กบข. ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย ได้แก่ ธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ เช่น กรรมการอิสระมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม 
กรรมการเข้าประชุมไม่ถึงร้อยละ 75 ของการประชุมในปีที่ผ่านมา บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทเกินกว่า 9 ปี หรือเกิน 3 วาระติดต่อกัน และบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อมีประเด็น
เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น 

เรื่องท่ีออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย จ านวน 
1. กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับต าแหน่ง โดยมีวาระต่อเนื่องเกิน

กว่า 3 วาระ (9 ปี) 
33 คน  25 บริษัท 

2. กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับต าแหน่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทไม่ถึงร้อยละ 75 ของการประชุมในปีที่ผ่านมา 

5 คน 5 บริษัท 

3.    กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับต าแหน่ง มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการใช้
ข้อมูลภายในของผู้บริหาร โดย กบข. เห็นว่าเป็นการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ตน 

1 คน 1 บริษัท 

4.    วาระท่ีข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่ชัดเจนเพียงพอ 
4.1 การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรพิเศษ แบบผันแปร 

และแบบคงที่ 
4.2 การเพ่ิมทุน หรือการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 

Mandate) 

 
1 บริษัท 

 
2 บริษัท 

ส าหรับการลงทุนต่างประเทศ   กบข. มอบฉันทะให้ผู้จัดการกองทุนภายนอกใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนแทนตามแนวทางการออกเสียงลงคะแนนที่ กบข. ก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักการของ Institutional 
Shareholder Services Inc. (ISS) โดยได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของ 216 บริษัทใน 
36 ประเทศ รวม 268 ครั้ง ดังรายละเอียดตามตารางด้านล่าง  วาระที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่เป็น

http://www.gpf.or.th/
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ข้อเสนอของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี การแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม 
และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ไม่สมเหตุสมผล 

 

ประเทศ จ านวน
บริษัท 

 ประเทศ จ านวน
บริษัท 

 ประเทศ จ านวน
บริษัท 

สหรัฐอเมริกา 62   แอฟริกาใต้ 5   สเปน 2 
หมู่เกาะเคย์แมน 15   ฮ่องกง 4   สวีเดน 2 
บราซิล 13   เนเธอร์แลนด์ 4   ประเทศไทย 2 
อินเดีย 13   รัสเซีย 4   ออสเตรเลีย 1 
สหราชอาณาจักร 13   ไต้หวัน 4   ออสเตรีย 1 
ฝรั่งเศส 8   ลักเซมเบิร์ก 3   เบอร์มิวดา 1 
เยอรมน ี 8   ชิล ี 2   แคนาดา 1 
เม็กซิโก 8   เดนมาร์ก 2   กือราเซา 1 
เกาหลีใต้ 8   ไอร์แลนด์ 2   อิสราเอล 1 
อินโดนีเซีย 6   ญี่ปุ่น 2   เจอร์ซีย์ 1 
สวิตเซอร์แลนด์ 6  มาเลเซีย 2  เปรู 1 
จีน 5  ฟิลิปปินส์ 2  ตุรกี 1 

 
   
หลักปฏิบัติที่ 6: ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement) 

   ในกรณีที่การเข้าหารือกับบริษัทที่ กบข. มีข้อกังวลหรือมีประเด็นปัญหาด้าน ESG ที่ควร
แก้ไขปรับปรุงไม่ประสบผลส าเร็จ โดยพิจารณาแล้วว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาของบริษัทไม่สามารถขจัด
ต้นเหตุของปัญหาได้ บริษัทเพิกเฉยต่อข้อกังวล หรือไม่มีความพยายามในการแก้ไขประเด็นปัญหา กบข. อาจ
พิจารณาด าเนินมาตรการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการร่วมมือกับนักลงทุนสถาบันรายอ่ืน 
(Collective Engagement) เพ่ือกระตุ้นท าให้บริษัทที่มีประเด็นปัญหาเห็นความส าคัญของประเด็นข้อกังวล
และด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว  

 
หลักปฏิบัติที่ 7: เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและการปฏิบัติตามนโยบายต่อสมาชิกอย่าง

สม่ าเสมอ 

  กบข. ได้เผยแพร่นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และจะรายงานผลการปฏิบัต ิตามนโยบายให้
สมาชิกทราบเป็นประจ าทางเว็บไซต์ www.gpf.or.th  และในรายงานประจ าปีของ กบข.  

http://www.gpf.or.th/

