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การบริหารความเสี่ยง กบข. 
 

กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) เป็นองค์กรที่บริหำรดูแลเงินออมของสมำชิกที่เป็น
ข้ำรำชกำรกว่ำ 1.2 ล้ำนคน ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีระบบบริหำรจัดกำรบูรณำกำรเชิงรุก 
(Proactive Integrated Management) ที่มีประสิทธิภำพทั่วทั้งองค์กร เพ่ือน ำพำองค์กรให้สำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยท่ำมกลำงปัจจัยแวดล้อมทำงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงผันผวนเช่นทุกวันนี้ รวมถึงกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับ
องค์กรยิ่ง ๆ ขึ้นไป  โดยยึดหลัก iGRC ที่ดี ซึ่งหมำยถึงกำรเป็นองค์กรที่มีกำรบูรณำกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลที่ดี 
(Good Governance) เข้ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ (Effective Risk Management) 
และกำรก ำกับกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบกฎเกณฑ์อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม (Regulatory & Policy 
Compliance) โดยมีกำรประสำนนโยบำย กำรท ำงำน กำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบสอดคล้องกันทั้ง
สำมด้ำน ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำเสริมประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มี GRC ที่ดีนั้น กบข. ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรองค์ประกอบส ำคัญ 
3 ประกำร ที่เป็นกลไกขับเคลื่อน GRC นั่นคือ คน (People) กระบวนกำร (Process) และเทคโนโลยี 
(Technology) เพ่ือช่วยให้ กบข. สำมำรถ  

 เข้ำใจและจัดล ำดับควำมส ำคัญต่อควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)  

 ก ำหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทำงขององค์กรให้สอดคล้องกับมูลค่ำและควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  

 จัดกระบวนกำรซึ่งท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเฝ้ำ
ระวังควำมเสี่ยง (Risk Profile) กำรปกป้องคุณค่ำขององค์กร (Value) และกำรด ำเนินงำน
ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย นโยบำยของคณะกรรมกำร จริยธรรม และจรรยำบรรณตำม
วิชำชีพ 

 ปลูกฝังวัฒนธรรมด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยกบข. มีเป้ำหมำยว่ำ บุคลำกรใน กบข. ทุก
ระดับต้องมีจิตส ำนึกและส่วนร่วมในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กรควบคู่ไปกับกำรด ำเนินงำน
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  

 ส่งเสริมกำรวัดควำมมีประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน จัดท ำและให้ข้อมูลเกี่ยวข้องที่เชื่อถือได้
และทันเวลำต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

 มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกที่ใช้ประโยชน์จำกโอกำสและทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงเต็มที่  เพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณค่ำสูงสุดให้แก่สมำชิกและสังคม 
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              โครงสร้างการก ากับดูแล กับ ระบบการบริหารความเสี่ยงของ กบข. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร 

กบข. มีโครงสร้ำงและวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ควำมส ำคัญและส่งเสริมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเชิงบูรณำ
กำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรบริหำรงำนของ กบข. เป็นไปในรูปแบบของคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบก ำหนด
นโยบำยและกรอบกำรบริหำรองค์กร โดยมีคณะอนุกรรมกำรธรรมมำภิบำล คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง และคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจำกคณะกรรมกำรและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรตรวจสอบ ช่วยให้ควำมเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรและส ำนักงำน ซ่ึงถือเป็นกลไกสนับสนุนกำรท ำงำนของ กบข. ให้มีประสิทธิภำพ 
มั่นใจได้ว่ำครอบคลุมควำมเสี่ยงและประเด็นส ำคัญที่เกี่ยวข้องไว้อย่ำงครบถ้วน   

กบข. มุ่งสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังให้ ผู้บริหำรและฝ่ำยงำนในฐำนะเจ้ำของควำมเสี่ยงเข้ำใจ
และตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง และมีบทบำทในกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกระบวนกำร
ท ำงำนของตนเอง (Risk Owner as Risk Manager)  วัฒนธรรมองค์กรเช่นนี้ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพของ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง เนื่องจำกเจ้ำของควำมเสี่ยงคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติ ย่อมสำมำรถเข้ำใจ
ปัจจัยเสี่ยง สำเหตุต่ำงๆ ที่จะท ำให้งำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จึงย่อมเป็นผู้ที่สำมำรถป้องกันและบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงได้ดีที่สุด   

คณะอนุกรรมการ 
ธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการ กบข. 

คณะอนุกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะอนุกรรมการ 
ตรวจสอบ 

เลขาธิการ 

ฝ่ายงานเจ้าของความเสี่ยง กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงเสี่ยง 

ฝ่ายตรวจสอบฯ 

    คณะผู้บริหารระดับสูง 

ฝ่ายธรรมาภิบาล 
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คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ก ำหนดกรอบกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นแนวปฏิบัติ
ส ำหรับ กบข. มีกำรก ำหนดให้หน่วยงำนเจ้ำของควำมเสี่ยงต้องประเมินควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
(Risk and Control Self-Assessment) ตำมแนวทำงวิเครำะห์เหตุน ำสู่ควำมเสี่ยง (Root Causes) อย่ำง
ต่อเนื่องสม่ ำเสมอ เพ่ือให้มีกำรก ำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงรอบคอบและทั่วถึงเพ่ือให้มั่นใจ
ว่ำ กบข. มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ที่อำจเกิดจำกสำเหตุต่ำงๆ ที่หลำกหลำย 

นอกจำกนี้ เพ่ือเป็นกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กร กบข. ยังมี
กำรก ำหนดมำตรกำรที่เอ้ือให้เกิดควำมถูกต้องของกำรตรวจวัด กำรควบคุม และกำรรำยงำนควำมเสี่ยงอย่ำง
ต่อเนื่องภำยใต้ก ำหนดเวลำที่ เหมำะสม โดยมีกลุ่มงำนบริหำรควำมเสี่ยงท ำหน้ำที่ เสนอและติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำและพัฒนำกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่ำงทั่ วถึงให้ได้มำตรฐำนที่ดี 
และมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในช่วยประเมินและสอบยันระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำง
สม่ ำเสมออีกชั้นหนึ่งด้วย 

ความเสี่ยงของ กบข.  

 กบข. ได้จัดท ำแม่บทกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ กบข. ขึ้นเพ่ือเป็นหลักในกำรพัฒนำระบบบริหำร

ควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำควำมเสี่ยงหลัก 5 ประเภทได้แก่ 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน  

3. ควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียงและภำพลักษณ์องค์กร 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร 

5. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
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1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์(Strategic Risk) 

ในกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรท ำงำนแต่ละปีของ กบข. นั้น มีกำรประเมินสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอกประกอบกับกำรวิเครำะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกำส (Opportunity) และ
อุปสรรค (Threat) หรือ SWOT Analysis เพ่ือท ำควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์ที่เป็นอยู่ โดยน ำจุดแข็งร่วมกับ
โอกำสมำใช้ประโยชน์  พร้อมกับลดจุดอ่อนและป้องกันไม่ให้อุปสรรคต่ำงๆเข้ำมำมีผลต่อกำรท ำงำนของกบข. 
โดยมีกระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์องค์กรอย่ำงเป็นระบบช่วยให้สำมำรถน ำผลวิเครำะห์
เหล่ำนั้นมำพัฒนำเป็นแผนยุทธศำสตร์องค์กรและกลยุทธ์ในกำรท ำงำนในแต่ละปี และในปี 2557 กบข. ได้
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ปี 2558-2561  ขึ้น เพ่ือวำงแนวทำงในกำรบริหำร
จัดกำรกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรให้เป็นไปตำมกรอบวิสัยทัศน์ ที่คณะกรรมกำรได้ให้นโบำยและทิศ
ทำงกำรด ำเนินงำน เพื่อกำรบรรลุ พันธกิจที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 
2539 โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ที่จะเป็น “สถำบันหลักในกำรบริหำรเงินออมเพ่ือกำรเกษียณสุขที่สมำชิก
ไว้วำงใจ” อีกท้ังก ำหนดยุทธศำสตร์ 4 เรื่องซึ่งต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังกล่ำว คือ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : สร้ำงควำมมั่นคงในกำรเกษียณของสมำชิก 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : เสริมสร้ำงควำมเชื่อม่ันและไว้วำงใจ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำองค์กรสู่ควำมมีสมรรถนะสูงและมีนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศ และผูกพันกับองค์กร 

 

2. ความเสี่ยงด้านการลงทุน 
ความเสี่ยงจากสภาพตลาด (Market Risk) 
สภำวะควำมเสี่ยงด้ำนตลำดปี 2557 เกิดจำกปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในระยะฟ้ืนตัวเป็นหลัก 

โดยแต่ละภูมิภำคมีอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน ท ำให้ธนำคำรกลำงทั่วโลกจึงด ำเนิน
นโยบำยทำงกำรเงินในทิศทำงแตกต่ำงกัน และส่งผลให้ตลำดกำรลงทุนช่วงปี 2557 มีลักษณะผันผวน  
เนื่องจำกนักลงทุนกังวลกับทิศทำงกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและเหตุกำรณ์ควำมขัดแย้งในภูมิภำคต่ำงๆ เช่น 
ปัญหำภูมิศำสตร์กำรเมืองในตะวันออกกลำง และกำรกีดกันทำงกำรค้ำต่อรัสเซีย ซึ่งล้วนเป็นอุปสรรคต่อกำร
เติบโตของเศรษฐกิจโลกและส่งผลกระทบกับสภำวะกำรลงทุน   

ขณะที่ผลตอบแทนของตลำดกำรลงทุนไทยปี 2557 อยู่ในเกณฑ์ดี  หลังกำรเมืองไทยกลับมำมี
เสถียรภำพในช่วงไตรมำสที่ 2  ประกอบกับตลำดไทยได้รับอำนิสงส์จำกเงินทุนที่เคลื่อนย้ำยมำจำก
ต่ำงประเทศ  ท ำให้ดัชนี SET ปรับสูงขึ้นร้อยละ 15.30 มำปิดที่ 1,497.67 จุดเมื่อสิ้นปี  ขณะที่รำคำพันธบัตร
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รัฐบำลไทยอำยุ 10 ปีปรับดีขึ้นเช่นกัน  โดยให้ผลตอบแทนในปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 7.02 หลังตลำดคำดกำรณ์
ถึงควำมเป็นไปได้ท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยจะตัดสินใจลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยในระยะถัดไป 

กบข. ได้เน้นถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในต่ำงประเทศอย่ำงใกล้ชิด และ กบข. ก็ได้วำง
แผนกำรลงทุนให้มีกำรกระจำยควำมเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดควำมสมดุลของผลตอบแทนและ
ควำมเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงจัดสรรกำรลงทุนระยะยำวที่ค ำนึงควำมส ำคัญของบทบำทสินทรัพย์ที่ลงทุน
แต่ละประเภทต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ  (Role-based Strategic Asset Allocation) เพ่ือให้สำมำรถบริหำร
จัดกำรกองทุนได้ยืดหยุ่นตำมภำวะกำรลงทุนหลำกหลำยลักษณะ และสำมำรถตอบสนองต่อภำวะทำง
เศรษฐกิจในช่วงต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม  

 

ความเสี่ยงจากเครดิต (Credit Risk) 
กบข. ได้ก ำหนดแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงของผู้ออก

ตรำสำร และควำมเสี่ยงของตรำสำรเฉพำะรำยกำร อีกทั้งมีกำรก ำหนดกรอบควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในระดับ
กองทุน และมีกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของคู่ค้ำหรือผู้ออกตรำสำรที่ กบข. ลงทุน และคู่ค้ำที่ กบข. ท ำ
ธุรกรรมกำรลงทุน  

นอกจำกนั้น กบข. ยังได้ทบทวนคู่มือเครดิตเพ่ือให้เหมำะสมเป็นปัจจุบันมำกขึ้น มีกำรปรับปรุง
หลักเกณฑ์ใหม่ในกำรก ำหนดวงเงินส ำหรับกำรท ำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ตรำสำรทุนในประเทศ โดยน ำ
อันดับเครดิตและขนำดของคู่ค้ำมำเป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดวงเงิน โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
ที่เกิดจำกกำรที่คู่ค้ำหรือผู้ออกตรำสำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพัน  
 

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

กบข. ได้จัดให้มีระบบซึ่งสำมำรถวัดควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องและสำมำรถประเมินผลกระทบจำก
ควำมเสี่ยงที่สอดคล้องกับปริมำณและควำมซับซ้อนของธุรกรรม รวมถึงมีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสภำพ
คล่องในกำรจ่ำยคืนเงินแก่สมำชิกท่ีพ้นสมำชิกภำพ โดยเฉพำะช่วงที่สมำชิกถึงก ำหนดเกษียณในเดือนกันยำยน
ของทุกปี กบข. มีกำรจัดท ำประมำณกำรกระแสเงินรับ และกระแสเงินจ่ำยคืนสมำชิก เพ่ือให้มั่นใจว่ำสมำชิก
จะได้รับเงินคืนตำมก ำหนดเวลำและไม่กระทบต่อกำรลงทุนของสมำชิกที่ยังคงอยู่ในกองทุน 

 

3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร (Reputation Risk) 
ปัจจุบันมีกำรพูดถึงควำมเสี่ยงเรื่องชื่อเสียงและภำพลักษณ์องค์กรมำกขึ้น แม้ว่ำจะมีกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงต่ำงๆ อย่ำงครบถ้วนแล้ว องค์กรก็ยังต้องระมัดระวังในส่วนของกำรติดตำมและรักษำชื่อเสียงและ

ภำพลักษณ์ขององค์กรด้วย ซึ่งคณะอนุกรรมกำรหลำยชุด ทั้งคณะอนุกรรมกำรธรรมำภิบำล คณะอนุกรรมกำร

ตรวจสอบ และคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ไดใ้ห้ กบข. เน้นเรื่องของจรรยำบรรณและหลักปฏิบัติของ
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พนักงำน กำรแจ้งเบำะแส และกำรรับเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ  อีกท้ังไดจ้ัดให้มีระเบียบ ช่องทำง และกระบวนกำร

จัดกำรในเรื่องดังกล่ำวแล้ว รวมถึงกำรติดตำมข่ำวสำรของ กบข. และกำรตอบสนองต่อข่ำวสำร และชี้แจงแก่ผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องโดยสม่ ำเสมอ 

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) 

ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรนั้น กบข. ได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงครบถ้วนทุกฝ่ำยงำนเป็นประจ ำทุกปี ทั้งนี้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  โดยมีกำรรำยงำนให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง และคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ ทรำบและพิจำรณำผลกำรประเมินดังกล่ำวด้วย 

ในปี 2557 กบข. ได้ทบทวนตัวชี้วัดควำมเสี่ยง (Key Risk Indicators) ส ำคัญระดบัองค์กรตำมควำม
เสี่ยงหลักทั้ง 5 ประเภท เพ่ือใช้ในกำรประเมินระดับควำมเสี่ยง และใช้ข้อมูลดังกล่ำวประกอบกำรประเมิน
โอกำสและผลกระทบอันเกิดจำกควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  นอกจำกนี้ กบข. ยังได้จัดท ำรูปแบบกำร
รำยงำนสถำนะควำมเสี่ยงองค์กรแบบกระชับและเป็นองค์รวมมำกขึ้น  เพ่ือให้ผู้บริหำรสำมำรถติดตำมสถำนะ
ควำมเสี่ยงในภำพรวมของ กบข. ได้ตลอดเวลำ ทั้งควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน ควำม
เสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำน และควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ทั้งนี้ยังได้ก ำหนดระดับควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับควำมเสี่ยงสูง (Risk Tolerance) ส ำหรับแต่ละตัวชี้วัดควำมเสี่ยงขึ้น 
เพ่ือเป็นขัน้ในกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยงนั้นๆ อย่ำงทันท่วงที และเหมำะสม 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรอีกส่วนหนึ่งที่ กบข. ให้ควำมส ำคัญคือแผนกำรบริหำรควำม
ต่อเนื่องทำงธุรกิจ โดยกบข. ได้วำงโครงสร้ำงรำกฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมรองรับกำรท ำงำนภำยใต้สถำนกำรณ์ต่ำงๆ  มีกำรเตรียมศูนย์ปฏิบัติงำนส ำรอง กรณีเกิดเหตุวิกฤต
ไม่สำมำรถเข้ำปฏิบัติงำนในส ำนักงำนตำมปกติ โดยในปัจจุบันมีระบบรองรับกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ของ
พนักงำนไดอี้กทั้งมีกำรเตรียมกำรสื่อสำรไปยังทุกภำคส่วน ทั้งกำรสื่อสำรภำยในส ำนักงำน กำรสื่อสำรกับคู่ค้ำ 
และกำรสื่อสำรกับสมำชิกไว้อย่ำงพร้อมเพรียง ทั้งนี้ในปี 2557 กบข. ได้ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน และ
ระบบงำนส ำคัญต่ำงๆ ตำมแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจให้เริ่มปฏิบัติงำนที่ศูนย์ปฏิบัติงำนส ำรองได้
รวดเร็วขึ้นในกรณีทีเ่กิดเหตุขัดข้องไม่สำมำรถเข้ำปฏิบัติงำนตำมปกติที่ส ำนักงำนหลักได ้

 
5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) 

ในส่วนของกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมระเบียบและกฎเกณฑ์นั้น กบข. ได้มีกำรพัฒนำ
แนวปฏิบัติด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (Compliance Program) ในกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
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ด้ำนกำรลงทุน (Investment Compliance) ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ด้ำนกำรลงทุนของ กบข. 
เพ่ือให้มั่นใจว่ำ กำรลงทุนของ กบข. เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ระเบียบ และนโยบำยที่ก ำหนดไว้    

นอกจำกนี้ ในกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่ไม่ใช่กำรลงทุน  (Non-investment 
Compliance)  กบข. ยังจัดท ำแนวปฏิบัติด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์(Compliance Program)ในทุกส่วน
งำนให้ได้มำตรฐำนเดียวกันทั้งองค์กร และต้องติดตำมทบทวนกฎเกณฑ์และกระบวนกำรปฏิบัติงำน ให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงกำรติดตำมก ำกับดูแล และจัดท ำรำยงำนเสนอคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบทุกครึ่งปี 

 

 

การมุ่งสู่แนวทางบูรณาการการก ากับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
และการก ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มแข็ง ( Integrated Governance, 
Risk Management, and Compliance - iGRC) 

ในปี 2557   กบข. ได้ว่ำจ้ำงบริษัทที่ปรึกษำภำยนอก  มำประเมินระบบธรรมำภิบำล  กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่ครอบคุมประเด็นต่ำงๆ ตำมหลักกำร iGRC  โดยได้
อ้ำงอิงเกณฑ์กำรประเมินที่เป็นมำตรฐำนจำกองค์กรชั้นน ำ ได้แก่  (1) มำตรฐำนสำกล - เกณฑ์ GRC 
Capability Model ของ Open Compliance and Ethics Group (OCEG)  และ (2) มำตรฐำนในประเทศ - 
มำตรฐำนระบบประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 
กระทรวงกำรคลัง และมำตรฐำนกำรประเมินบริษัทจดทะเบียน ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
รวมระบบกำรประเมินคุณภำพองค์กร (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ในหมวดที่ 2 – 
เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

จำกกำรวิเครำะห์กำรปฏิบัติงำนของ กบข. นั้น  ที่ปรึกษำเห็นว่ำ กบข. มีกำรด ำเนินงำนใน
องค์ประกอบที่ส ำคัญ ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนของกระบวนกำร iGRC ที่ครบถ้วน มีวัฒนธรรมในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ในระดับต้น  และมีประเด็นข้อเสนอเพ่ือกำรพัฒนำเพ่ิมเติมให้ กบข. มี iGRC ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือกำรเพ่ิม
ศักยภำพและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับกองทุน หรือเรียกว่ำ “Enterprise Value Creation”  

ทั้งนี้กบข. ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนตำมหลัก iGRC โดยก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพ iGRC และแผนปฏิบัติงำนเพ่ือพัฒนำกำรบูรณำกำร iGRC เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศำสตร์ 
2558-2561 ที่จะพัฒนำกระบวนกำรธรรมำภิบำล กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำม
กฎระเบียบแบบบูรณำกำร เพ่ือให้เกิดควำมที่ผสมผสำนกำรจัดกำรเชิงรุก (Proactive Management) ใช้
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ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยกำรสร้ำงจริยธรรม และคุณธรรมในกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำร โดยได้ก ำหนดให้จริยธรรม (Integrity) เป็นหนึ่งในคุณสมบัติพึงประสงค์ของพนักงำนทุกคนอีกด้วย  


