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EDITOR’S NOTE

กองบรรณาธิการ

เรียนท่านสมาชิก กบข.

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

เสนอแนะได้ที่
โทรศัพท์: 0-2636-1000  
Email: member@gpf.or.th
ต้องการรับข่าวสาร กบข. ผ่าน SMS 
กรุณาแจ้งช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
และ Email address ได้ที่ฝ่ายบริการ
ข้อมูลสมาชิก โทร. 1179 

ทีมงาน กองบรรณาธิการ
ปรีชฎา แพนสิงห์
รวิวรรณ ทิวาเจริญ
พีรทัศน์ ชัยอภินันทิมา
จุฬาลักษณ์ สหายฟ้า
สุเมธ จุลมีวงษ์
อโนมา ปัทมานนท์

	 เน้ือหาวารสารฉบับน้ียังคงอัดแน่นด้วยสาระ
เช่นเดิม	คอลัมน์	WOW	นำาเสนอเรื่อง	“ลดภาวะโลกร้อน
ง่ายๆ ด้วยตัวเรา” ที่จะทำาให้ท่านกลายเป็นกำาลังสำาคัญ
ในการลดภาวะโลกร้อน			ท้ังน้ี		ท่านสามารถพลิกไปชมภาพ
กิจกรรม	และร่วมสนุกตอบคำาถามชิงรางวัลได้เช่นเคยค่ะ
	 หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัย	 ต้องการสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม	 สามารถโทรมาที่	 Contact	 Center	
1179	 กด	 6	 หรือที่	 email	 :	 member@gpf.or.th
เพื่อให้ท่านไม่พลาดรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมกับ
กบข.	อย่าลืมคลิก	Like	ที่เฟสบุ๊ก	กบข.	และดาวน์โหลด
GPF	Mobile	App	นะคะ

	 ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา	 กองทุนบำาเหน็จ
บำานาญข้าราชการ	 ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำานึก	
“สะอาด	สุกใส	ย่ังยืน”	ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด	
และ	 บริษัทพันธมิตรสวัสดิการ	 ได้แก่	 ไทยประกันชีวิต	
เมืองไทยประกันชีวิต	 เอไอเอ	 ทิพยประกันภัย	 ธนชาต	
กรุงศรีออโต้	 ด้วยการเดินขบวนรณรงค์บริเวณแหลมแท่น	
เลียบชายหาดบางแสน	จ.ชลบุรี	ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำานวนมาก	ท่านสมาชิกสามารถอ่าน
รายละเอียดและชมภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมได้
ในวารสารเล่มนี้ค่ะ
	 สำาหรับวารสาร	 กบข.	 ประจำาเดือนกรกฎาคมนี้	
ทางทีมงานได้คัดสรรเรื่องราวในธีม	 ESG	 มานำาเสนอ
เริ ่มจาก	Cover	Story	ที่นำาเสนอเรื ่อง	“กำาไรยั่งยืน
ด้วย ESG”	 ที่จะทำาให้ท่านเข้าใจว่าการลงทุนเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวนั้น	 จำาเป็นต้องลงทุนใน	
บริษัทหรือกิจการที่มีการบริหารจัดการที่ดีครอบคลุม
เรื่อง	สิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล
	 ส่วน	“Must	Read”	นำาเสนอเรื่อง	“กบข. กับ
บทบาทการเป็นนักลงทุนสถาบันชั้นนำาของประเทศท่ี
ให้ความสำาคัญต่อ สังคม ส่ิงแวดล้อม และธรรมาภิบาล”
ซึ่ง	 ESG	 เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่	 กบข.	 ให้ความสำาคัญ
นับจากนี้	
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กิจกรรมเพื่อสังคม 
“สะอาด สุกใส ยั่งยืน”

คลินิกประกันภัย
รู้ทัน 5 โรค พร้อมสุขภาพดี
ชุ่มฉำ่ารับหน้าฝน
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ลดภาวะโลกร้อนง่ายๆ ด้วยตัวเรา



	 สวัสดีค่ะ	คอลัมน์	“Page	3	ถาม	ตอบ”	ฉบับนี้มีสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับ
เรื่องการออมต่อ	และเปลี่ยนแผนการลงทุน	ซึ่ง	กบข.	เห็นว่าประเด็นเหล่านี้น่าจะ
เป็นประโยชน์แก่สมาชิกทุกท่านค่ะ

เงินที่ได้รับตอนเกษียณ หากประสงค์จะขอรับบางส่วน ที่เหลือลงทุนกับ กบข. ต่อ 
ได้หรือไม่คะ?

ผมใช้บริการบริหารต่อกับ กบข. ทั้งจำานวน ผมสามารถขอรับเงินคืนได้เมื่อไรครับ?

สมาชิกฝากเงินให้ กบข. บริหารต่อ และต่อมาเสียชีวิต กบข. จะจ่ายเงินให้ใครคะ?

สมาชิกท่ีต้องการเปล่ียนแผนแต่ไม่แน่ใจว่าจะเลือกแผนการลงทุนใดสมาชิกควรทำาอย่างไรคะ?

สมาชิกเปลี่ยนแผนการลงทุนได้กี่ครั้ง และมีแผนอะไรบ้างคะ?

ทำาได้ค่ะ	โดยระบุความประสงค์ใน	แบบขอรับเงินคืน	กบข.	รง.	008/1/2555		สามารถเลือกบริหารต่อ/
ขอทยอยรับเงินได้	ซึ่งมี	4	แนวทาง	

1.	ขอฝากเงินที่มีสิทธิได้รับให้กองทุนบริหารต่อ	
2.	ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิได้รับ	
3.	ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน	ส่วนที่เหลือขอทยอยรับ	
4.	ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน	ส่วนที่เหลือให้กองทุนบริหารต่อ

สมาชิกสามารถรับเงินคืนเมื่อไหร่ก็ได้	ตามความประสงค์ของสมาชิกค่ะ	โดยดำาเนินการได้ปีละ	2	ครั้ง	
สมาชิกจะได้รับเงินคืนภายใน	7	วันทำาการหลังจาก	กบข.	ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว

กบข.	จะจ่ายเงินให้แก่ผู้จัดการมรดกของสมาชิกค่ะ

สมาชิก	ควรทำาแบบทดสอบความเสี่ยง	โดยเข้าไปที่	www.gpf.or.th	เมนู“สมาชิก”	หัวข้อ	ทางเลือกในการ
บริหารเงินออม

ได้ปีละ	2	ครั้ง	โดยมี	5	แผนให้สมาชิกเลือกค่ะ

1.	แผนหลัก	ลงทุนในตราสารทุน	24%	ตราสารหนี้	62%	และหลักทรัพย์อื่น	14%
2.	แผนผสมหุ้นทวี		ลงทุนในตราสารทุน	35%	ตราสารหนี้	59%	และหลักทรัพย์อื่น	6%
3.	แผนตราสารหนี้		ลงทุนในตราสารหนี้แสดงสิทธิ	100%
4.	แผนตลาดเงิน	ลงทุนในตราสารหนี้แสดงสิทธิในระยะสั้น	100%
5.	แผนสมดุลตามอายุ		สัดส่วนการลงทุนจะขึ้นกับอายุของสมาชิกที่เลือกแผน

หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคำาถามเหล่าน้ีนะคะ	สำาหรับสมาชิกท่ีต้องการสอบถาม
ข้อมูล	กบข.	สามารถส่งคำาถามมาได้ทางอีเมล	pr@gpf.or.th	โดยคำาถามท่ีได้รับการคัดเลือก
มาลงในคอลัมน์	Page	3	ถาม	ตอบ	จะได้รับสมุดโน้ตท่ีระลึกจาก	กบข.	ค่ะ
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“หากคุณอยากได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว คุณควรตรวจสอบดู
ให้แน่ใจว่าบริษัทที่คุณลงทุนอยู่นั้นมีการจัดการที่ดีในด้าน สิ่งแวดล้อม 
สังคม เศรษฐกิจ และการเงิน”

Larry Fink ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ BlackRock บริษัทจัดการลงทุนชั้นนำา

ของโลก กล่าว
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	 เช่นเดียวกับ	Jon	Hale	ผู้อำานวยการฝ่าย
วิจัยความย่ังยืนของ	 มอร์น่ิงสตาร์	 ให้สัมภาษณ์ถึง
การลงทุนแบบย่ังยืน	(Sustainability	Investment)	
ไว้ว่า	 “เราพบว่ากองทุนที่มีการคำานึงถึง	 ESG	
ในการลงทุน	 หรือที่เรียกว่ากองทุน	 ESG	 นั้นมี
แนวโน้มที่จะมีผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง
ดีกว่ากองทุนทั่วไป”	
	 การลงทุนแบบยั่งยืน	 เป็นการลงทุนที่
นอกจากจะประเมินบริษัทหรือหุ้นท่ีจะลงทุน
ด้วยปัจจัยทางด้านการเงินแล้ว	 ยังต้องประเมิน

ด้วย	ESG	อีกด้วย...	เพราะแค่รวย	(ฐานะการเงิน
แข็งแกร่ง)	 อย่างเดียวยังไม่พอ	 จะต้องเป็นคนดี
(มี	ESG)	ด้วย	ถึงจะได้ชื่อว่าเป็น	“หุ้นยั่งยืน”	
	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ให้คำา
นิยาม	 “หุ้นยั่งยืน”	 ไว้ว่า	 คือ	 กลุ่มหุ้นที่มีความ
โดดเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และ
ธรรมาภิบาล	(Enviroment,	Social,	Governance	:	
ESG)	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

การจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment)

สังคม
(Social)

บรรษัทภิบาล
(Governance)

Sustainability=ESG
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คือ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environment)

คือ การจัดการด้านสังคม 
(Social)

คือ ธรรมาภิบาล
(Governance)

สิ่งแวดล้อม

สังคม

เศรษฐกิจ

E

S

G

	 หมายถึง	 การที่บริษัทมีนโยบายและ
กระบวนการทำางานในองค์กร	 เพื่อจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน	 และใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึงมีการฟื้นฟูสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติท่ีได้รับผลกระทบจาก
การดำาเนินธุรกิจของบริษัท

	 หมายถึง	 การที่บริษัทมีนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน	มีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงาน
อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ	นอกจากนี้	 ยัง
หมายถึงการท่ีบริษัทสนับสนุนคู่ค้าให้มีการ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเหมาะสม	 รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ชุมชนที่บริษัทมีความเกี่ยวข้องให้
เติบโตได้อย่างยั่งยืน

	 หมายถึง	 การที่บริษัทมีการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี	 ดำาเนินงานอย่างโปร่งใส	 มี
แนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีชัดเจน	ต่อต้าน
ทุจริตและคอร์รัปชั่น	 ตลอดจนดูแลผู้มีส่วน
ได้เสีย	 ซึ่งรวมถึงการจ่ายภาษีให้แก่ภาครัฐ
อย่างโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

การเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	

และเคารพสิทธิมนุษยชน

การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน

การดูแลพนักงาน

สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อม

การทำางาน

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ธรรมาภิบาล,	บรรษัทภิบาล

จรรยาบรรณธุรกิจ	(Code	of	Conduct)

และการต่อต้านการทุจริต

การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

การระบุประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญของธุรกิจ

(Materiality)

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การดำาเนินการด้านภาษี

นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
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	 มีข้อมูลและงานวิจัยหลายชิ้นในต่าง
ประเทศที่ระบุว่า	 การลงทุนโดยคำานึงถึง	 ESG	
มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า	 หรือมี
ความเส่ียงตำา่กว่าการลงทุนท่ัวไป	หุ้นไทยก็เช่นกัน
	 ทุกปี	 “สถาบันไทยพัฒน์”	 จะประกาศ
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำาเนินงานโดด
เด่นด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และธรรมาภิบาล	
100	 บริษัท	 (ESG100)	 “เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้
ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน
ที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนท่ีมิได้ด้อยไป
กว่าการลงทุนในแบบทั่วไป”
	 โดยในปี	2561	นอกจากจะประกาศราย
ชื่อ	 ESG100	 แล้ว	 สถาบันไทยพัฒน์ยังทำาแบบ
จำาลอง	 เพื่อให้เห็นผลตอบแทนย้อนหลังของหุ้น

ESG100	สามารถให้ผลตอบแทนชนะตลาด	อยู่
ประมาณ	3	เท่า
	 ข้อมูลย้อนหลัง	 5	 ปี	 พบว่า	 หุ ้นใน	
ESG100	 จะให้ผลตอบแทน	 81.03%	 ขณะ
ที่ดัชนี	 SET	 ให้ผลตอบแทน	27.90%,	 ดัชนี	
SET100	 ให้ผลตอบแทน	25.74%	และดัชนี	
SET50	ให้ผลตอบแทน	27.24%	
	 ข้อมูลย้อนหลัง	 10	 ปี	 ได้ผลในทิศทาง
เดียวกัน	 โดยหุ้นใน	 ESG100	 ให้ผลตอบแทน	
673%	 ขณะที่ดัชนี	 SET	 ให้ผลตอบแทน	
200.96%,	 ดัชนี	 SET100	 ผลตอบแทนอยู่ที่	
177.61%	 และดัชนี	 SET50	 ให้ผลตอบแทน	
172.09%

บริษัทดี.... ให้ผลตอบแทนดี?
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	 จากรายงานล่าสุดของ	PRI	ที่ดำาเนินงาน
โดยสหประชาชาติ	 ระบุว่า	 เมื่อเดือนเมษายน	
พ.ศ.	2561	มีนักลงทุนสถาบัน	1,961	แห่ง	คิดเป็น
สินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า	 81.7	 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ	 ลงนามสนับสนุนหลักปฏิบัติการ
ลงทุนที่มีความรับผิดชอบ	 (Principles	 for	
Responsible	 Investment	 :	 PRI)	 โดยหลัก
ปฏิบัติข้อแรกของ	 PRI	 คือ	 การนำาประเด็น
ด้าน	 ESG	 มาประกอบการวิเคราะห์และการ
ตัดสินใจในการลงทุน

ที่มา : สถาบันไทยพัฒน์

นักลงทุนรุ่นใหม่สนใจ ESG 

	 Global	 Sustainable	 Investment
Alliance	รายงานว่า	ในปี	2559	ท่ัวโลกมีเม็ดเงิน
ลงทุนในกิจการที่มี	 ESG	 รวมกันมากกว่า	 23	
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	แม้ว่า	ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ลงทุนในยุโรป	(53%)	และสหรัฐอเมริกา	(38%)	
แต่สำาหรับเอเชียมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง	 โดย
ญี่ปุ่นเติบโตเร็วที่สุด	
	 ส่วนหน่ึงเป็นเพราะกองทุนบำาเหน็จ
บำานาญข้าราชการของประเทศญี่ปุ่น	(GPIF)	ที่มี
สินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า	 1.5	 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ	 ให้ความสำาคัญกับการลงทุนใน
“หุ้นยั่งยืน”
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	 และไม่ได้มีแต่นักลงทุนสถาบันเท่านั้น
ที่ให้ความสำาคัญกับ	 ESG	 แต่นักลงทุนรายย่อย
ก็มีแนวโน้มที่จะลงทุนในหุ้นยั่งยืนเพ่ิมมากขึ้น
เช่นกัน	 โดย	 มอร์นิ่งสตาร์	 ได้ให้ข้อมูลไว้ในการ
เปิดตัวดัชนีหุ้น	ESG	สำาหรับกองทุนหุ้นยั่งยืนว่า	
การเติบโตของเม็ดเงินลงทุนท่ีมาจากนักลงทุน
รายย่อยมีสัดส่วนเพิ ่มมากขึ ้น	 และคาดว่า
แนวโน้มคงมีสัดส่วนที่ เพิ่มมากขึ้นต่อไปใน
อนาคต	

	 เห็นข้อดีของการลงทุนบริษัทที่มี	 ESG	
แล้ว	 อยากจะลงทุนบ้างก็ไม่ใช่เรื่องยาก	 เพราะ
สามารถลงทุนโดยตรงด้วยตัวเอง	 หรือลงทุน
ผ่านกองทุนรวม

  ลงทุนโดยตรง	 ซึ่งอาจจะเลือกหุ้นที่ได้
รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีหุ้นยั่งยืน	 (SETTHSI)	
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซึ่งมีอยู่	
45	บริษัทในปัจจุบัน	

	 นอกจากน้ี	ยังมีผลการศึกษาในต่างประเทศ
พบว่า	 ผู้หญิงและกลุ่มคนในยุค	 Millennials	
(เกิดในช่วงระหว่างปี	 ค.ศ.	 1980-1996)	 สนใจ
และให้ความสำาคัญกับการลงทุนแบบยั่งยืน	 โดย	
90%	ของผู้มีความมั่งคั่งสูงรุ่นใหม่	บอกว่า	ตั้งใจ
จะลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม			

ที่มา : บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย)

อัตราการเติบโตของเงินลงทุนหุ้นยั่งยืนจาก
นักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

ปี
ปี 2555
ปี 2557
ปี 2559

อัตราการเติบโต
10.7%
13.1%
25.7%

ลงทุน ESG ได้อย่างไร
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 ลงทุนผ่านกองทุนรวม เพราะในปัจจุบัน	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 (บลจ.)	 เกือบทุกแห่งมี
กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่มี		ESG		

	 หรือถ้าไม่รู้จะไปลงทุนที่ไหนก็ไม่ต้องเป็นห่วง	เพราะ	กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	(กบข.)	ก็มี
นโยบายลงทุนที่ให้ความสำาคัญต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และธรรมาภิบาล	(ESG)	เช่นเดียวกัน

	 ทั้งนี้	 ดัชนี	 SETTHSI	 เป็นดัชนีที่คำานวณมาจากหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้าน
สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และธรรมาภิบาล	 และคัดเลือกมาจากหุ้นที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน	 หรือ	 Thailand	
Sustainability	Investment	List	(THSI	list)	ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ประกาศในปีล่าสุด	และนำามาคัดกรองให้
มีขนาดและสภาพคล่องตามที่กำาหนด

ที่มา : www.cgfundthailand.com

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัวอย่างกองทุนในโครงการ “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย” จาก 11 บลจ.

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำานวณดัชนี SETTHSI  (ระหว่าง 1 ก.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2561)

กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)

ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม (TISESG-S)

ทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย (TLEQ-THAICG)

ไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (SCBTHAICG)

ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย (TMB-THAICG)

กรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย (KTBTHAICG)

บัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย (B-THAICG)

เอ็มเอฟซี ซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย (M-SELECTCG)

ยูไนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย (UTHAICG)

เค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ (KTHAICGRMF)

BCAP Mid Small CG ETF (BMSCG) 

บลจ.กรุงศรี

บลจ.ทิสโก้

บลจ.ทาลิส

บลจ.ไทยพาณิชย์

บลจ.ทหารไทย

บลจ.กรุงไทย

บลจ.บัวหลวง

บลจ.เอ็มเอฟซี

บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)

บลจ.กสิกรไทย

บลจ.บางกอกแคปปิตอล

ADVANC

CPN

INTUCH

PM

SCC

AOT

DELTA

IRPC

PSH

SPALI

BAFS

DTAC

IVL

PTT

STA

BANPU

EASTW

KBANK

PTTEP

SYNTEC

BBL

EGCO

KKP

PTTGC

THCOM

BCP

GFPT

KTB

RATCH

TISCO

BEM

GLOW

MINT

SAT

TOP

BWG

GPSC

NYT

SC

TTW

CPF

HMPRO

PCSGH

SCB

TU
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	 ไม่ใช่แค่เพียงให้ความสำาคัญกับ	 ESG	
เท่านั้น	แต่	กบข.	ตั้งใจจะเป็น	“ผู้นำา”	ในการ
ลงทุนในบริบทที่สอดคล้องกับหลักการ	 ESG	
และเป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรม	ESG	แห่งประเทศไทย	
โดยเริ่มจาก

ESG	 Portfolio	 หมายถึงการจัดสรรเงิน
ลงทุนตราสารทุนส่วนหนึ่งให้เป็นพอร์ต
ลงทุนที่เน้นปัจจัย	 ESG	 เป็นหลัก	 (ESG	
Focus	Portfolio)	โดยจะเริ่มนำาร่องจาก
ตราสารทุนในประเทศและขยายสู่การ
ลงทุนในต่างประเทศต่อไปในอนาคต	

	 นอกจากนี้	 กบข.	 ในฐานะนักลงทุน
สถาบัน	 ยังสามารถกำาหนดแนวนโยบายให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องเชิงธุรกิจกับ	 กบข.	 เช่น	 ผู้จัดการ
กองทุน	กิจการที่	กบข.	ลงทุน	หรือซัพพลาย
เออร์ที่ให้บริการงานต่างๆ	กับ	 กบข.	 ดำาเนิน
ธุรกิจตามแนวนโยบาย	ESG	ของ	กบข.	ได้

 2. การริเริ ่มแนวคิดและนวัตกรรม
ใหม่ๆ และการสร้าง ESG Partnership (ESG	
Initiatives	&	Partnership)	เพื่อเสริมพลังกัน
และกันในการเพิ่มบทบาทด้าน	ESG	เช่น	

 จัด ESG	Conference	ภายใต้หัวข้อ	
ESG	 Investing:	 Returns	 Sacrificing	 or	
Enhancing?	 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง	 ความรู้
ในการทำา	ESG	Investing	ของกองทุนบำานาญ
จากหลายภูมิภาคของโลก

 สร้าง	 Thailand	 ESG	 Investing	
Network	เพื่อเชื่อมต่อนักลงทุนไทยที่ให้ความ
สำาคัญในเรื่องนี้เข้ากับ	ASEAN	ESG	Investing	
Network	 จะได้รวมพลังร่วมกันเป็นนักลงทุน
ที่รับผิดชอบต่อสังคมและโลก

“กบข. ในฐานะผู้จัดการกองทุน 
จัดการลงทุนเงินในกองทุนด้วยส่วน
หนึ่ง กบข. สามารถกำาหนดแนวทาง
เลือกลงทุนในหลักทรัพย์หรือกิจการ
ที่มีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนเพื่อทวี
ค่าเงินออมของสมาชิก กบข. เป็น
ตัวเงิน พร้อมๆ กับทวีผลการดูแลโลก 
สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน” 

ESG	Index	หมายถึงการนำาตัวเทียบวัด
การลงทุนที่เป็น	ESG	Index	มาประยุกต์
ใช้ใน	 กบข.	 เพื่อเพิ่มขั้นตอนบริหารการ
ลงทุนอย่างรับผิดชอบ	ขณะนี้	กบข.	อยู่
ระหว่างศึกษาความเหมาะสมของ	 ESG	
Index	ต่างๆ

ESG	 Integration	 หมายถึงการผสาน
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ	ESG	 เข้ากับ
กระบวนการลงทุน	(ESG	Integration)	

 1. การนำา ESG เข้ามาอยู่ในกระบวนการ
ลงทุนของ กบข. (ESG	in	Investment	Process)
ซึ่งประกอบด้วย	

Leader in ESG Investment 

1

2

3
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 3. การดำาเนินกิจกรรม CSR ท่ีสอดคล้อง
กับบริบท ESG (ESG	 in	 CSR	 หรือ	 ESG	
Meets	 CSR)	 เพื่อรณรงค์กระตุ้นการปลูกจิต
สำานึกสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม	 เช่น	 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่นที่จัดกิจกรรม	 ESG	 และนำาพนักงาน	 กบข.	
ออกไปทำากิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม
ให้มากขึ้น
	 “วิสัยทัศน์	กบข.	ต้องการประสานพลัง	
(Synergize)	 ภารกิจดูแลสมาชิก	 กบข.	 ร่วม
กับภารงานบริหารเงินในกองทุนให้บรรลุเป้า
หมายที่เหนือกว่าการหาผลตอบแทนจากการ
ลงทุน	 นั่นคือเพิ่มบทบาท	 กบข.	 ต่อความรับ
ผิดชอบทางสังคม	 (CSR)	 และการพัฒนาเสริม
สร้างสังคมที่ยั่งยืน	 โดยการให้ความสำาคัญต่อ
สังคม	สิ่งแวดล้อม	และการกำากับดูแล	(ESG)”
 

 ร่วม	กับหน่วยงานทั้งในและต่าง
ประเทศที่ให้ความสำาคัญเรื่อง	 ESG	 และนำา
แนวทางที่ตกลงร่วมกันมากำาหนดเป็นแนว
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 เช่น	 หลักธรรมาภิบาล
การลงทุนสำาหรับผู้ลงทุนสถาบัน	(Investment	
Governance	 Code	 :	 I	 Code)	 และนำา	
Sustainability	 Index	 ที่ตลาดหลักทรัพย์
มีแผนผลักดันให้เป็นหนึ่งในตัวเทียบวัดการ
จัดการลงทุนของ	กบข.
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กบข. กับบทบ�ทก�รเป็นนักลงทุนสถ�บัน
ชั้นนำ�ของประเทศที่ ให้คว�มสำ�คัญต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และธรรม�ภิบ�ล

MUST READ

 เม่ือเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา กองทุนบำาเหน็จ
บำานาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทย
ใสสะอาด และ บริษัทพันธมิตรสวัสดิการ กบข. 
ได้แก่ เมืองไทยประกันชีวิต ไทยประกันชีวิต เอไอเอ 
ทิพยประกันภัย ธนชาต กรุงศรีออโต้ จัดกิจกรรม
รณรงค์ปลูกจิตสำานึก “สะอาด สุกใส ยั่งยืน” 

เป้าหมายของ	กบข.	ในการเป็นนักลงทุนสถาบันช้ันนำา
ของประเทศที่ให้ความสำาคัญต่อ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม
และธรรมาภิบาลน้ัน	 จะถูกขับเคล่ือนด้วย	 3	 แผนงาน
ย่อยคือ	1).	ESG	Investment		2).	ESG	Initiatives	&
Partnership	 และ	 3).	 ESG	 in	 CSR	 ซึ่งกิจกรรม	
“สะอาด	 สุกใส	 ยั่งยืน”	 ที่รณรงค์กระตุ้นการปลูก
จิตสำานึกสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม	ถือเป็นหนึ่งในแผนงาน	ESG	in	CSR	นั่นเอง
	 นายวิทัย	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 ที่มาของแนว
นโยบายดังกล่าว	เกิดจากความต้องการประสานพลัง	
(Synergize)	ภารกิจดูแลสมาชิก	กบข.	(Customer-
Centric)	 ร่วมกับภารงานบริหารเงินในกองทุนให้
บรรลุเป้าหมายที่เหนือกว่าการหาผลตอบแทนจาก
การลงทุน	 นั่นคือเพิ่มบทบาท	 กบข.	 ต่อความ
รับผิดชอบทางสังคม	 และการพัฒนาเสริมสร้าง
สังคมที่ยั ่งยืน	 โดยการให้ความสำาคัญต่อสังคม	
สิ่งแวดล้อม	และธรรมาภิบาล	(ESG)

	 ในงานแถลงข่าวท่ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี	 21	 มิถุนายน	
2561	นายวิทัย	รัตนากร	เลขาธิการ	กบข.	กล่าวว่า	

	 การจัดกิจกรรมดังกล่าว	 เป็นส่วนหนึ่งใน
เป้าหมายสำาคัญของ	กบข.	ที่ต้องการเป็น	นักลงทุน
สถาบันช้ันนำาของประเทศท่ีให้ความสำาคัญต่อ	
สังคม	ส่ิงแวดล้อม	และธรรมาภิบาล	(Environment,	
Social	and	Governance)	 เพื่อเพิ่มบทบาท	กบข.	
ต่อความรับผิดชอบทางสังคม	 (Corporate	 Social	
Responsibility	 :	CSR)	และการสร้างสังคมที่ยั่งยืน	
(Sustainable	Society)
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	 กบข.	 ในฐานะนักลงทุนสถาบัน	 (Institutional	
Investor)	 มีหน้าที่บริหารจัดการให้เงินของสมาชิก
งอกเงยด้วยการนำาไปลงทุนแทนสมาชิก	 ในฐานะ
ผู้ดูแลเงินสมาชิกในส่วนนี้	 กบข.	 สามารถกำาหนด
แนวนโยบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเชิงธุรกิจกับ	 กบข.	 อาทิ	
ผู้จัดการกองทุน	กิจการที่	กบข.	ลงทุน	หรือซัพพลาย
เออร์ที่ให้บริการงานต่างๆ	 กับ	 กบข.	 ดำาเนินธุรกิจ
ตามแนวนโยบาย	 ESG	 ของ	 กบข.	 ได้	 	 ส่วน	 กบข.	
ในฐานะผู้จัดการกองทุน	(Fund	Manager)	จัดการ
ลงทุนเงินในกองทุนด้วยส่วนหนึ่ง	กบข.	สามารถ
กำาหนดแนวทางเลือกลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
กิจการท่ีมีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนเพื่อทวีค่าเงิน
ออมของสมาชิก	 กบข.	 เป็นตัวเงิน	พร้อมๆ	 กับทวีผล
การดูแลโลก	สังคม	และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ	กัน	

	 ขบวนรณรงค์จัดแยกตามสี	 	 สีเขียว	 (รักษ์
ดูแลโลก)	 สีฟ้า	 (ไม่เป็นภาระ)	 สีชมพู	 (ส่วนรวม
มาก่อน)	 สีส้ม	 (อาสาช่วยเหลือ)	 และ	 สีขาว	 (จิต
สาธารณะ)	 ส่วนกิจกรรมในขบวนมีหลากหลาย	 ทั้ง
การถือป้ายกระตุ้นความคิดในการดูแลสิ่งแวดล้อม	
การออกกำาลังกายเต้นแอโรบิก	การปั่นจักรยาน	การ
เก็บกวาดทำาความสะอาด	 กิจกรรมดังกล่าวกระตุ้น
ความสนใจจากประชาชนตลอดเส้นทาง	ปิดท้ายด้วย
การรับประทานอาหารเที่ยง	 ก่อนช่วยกันแยกขยะ	
สรุปยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	402	คน
	 แม้กิจกรรมจะจบลงแล้ว	แต่เป้าหมายสำาคัญ
ของ	 กบข.	 ในการเป็น	 นักลงทุนสถาบันชั้นนำาของ
ประเทศที่ให้ความสำาคัญต่อ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และ
ธรรมาภิบาล	จะยังคงดำาเนินต่อไป

	 นายวิทัย	 กล่าวว่า	 สภาวะทางสังคม-เศรษฐกิจ
ปัจจุบัน	(Socio-Economic	Scenario)	โดยรวมทุก
วันน้ีต้องการให้ทุกองค์กรและทุกคนรวมพลังกันเพื่อ
รักษาสังคมที่น่าอยู่และโลกท่ีสมบูรณ์ให้คงอยู่เป็น
มรดกลูกหลานสืบไป	 จึงนับเป็นเวลาที่เหมาะสมใน
การผลักดันเรื่อง	ESG	ให้เป็นรูปธรรม

ชลบุรี	 ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน	 อาทิ	
คณะครูและนักเรียนในโครงการลูกสาวแผ่นดิน	
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 18	
จังหวัดชลบุรี	ผู้กำากับสถานีตำารวจภูธรและเจ้าหน้าที่
ตำารวจภูธรแสนสุข	 นายกเทศบาลและเทศบาลเมือง
แสนสุข	 และยังได้รับเกียรติจากคุณภัครธรณ์	 เทียนไชย	
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
งานในวันดังกล่าว		

	 สำาหรับการจัดกิจกรรม	“สะอาด	สุกใส	ย่ังยืน”
	ในวันที่	30	มิถุนายน	2561	ที่แหลมแท่น	บางแสน	
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 คอลัมน์ WOW ฉบับนี้ ขอแนะนำาเรื่องการใช้ชีวิตแบบรักโลก 
สร้างมลภาวะให้น้อยที่สุด เพื่อรักษาโลกให้อยู่กับเรานานๆ หลายๆ 
เรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัว และหลายท่านก็ทำาอยู่แล้ว วันนี้มาดูกันนะคะว่า
มีอะไรที่เรารู้แต่ยังไม่ได้ลงมือทำาบ้าง .... มา “ลดภาวะโลกร้อนง่ายๆ 
ด้วยตัวเรา” กันนะคะ

	 วิธีการง่ายที่สุดคือ	พกถุงผ้าลดโลกร้อน	ด้วยการม้วนเป็นก้อน
เล็กๆ	หย่อนไว้ในกระเป๋าสะพายค่ะ	เวลาไปจ่ายตลาด	หรือ	ซื้อของ	
บอกพนักงานขายอย่างมั่นใจว่า	“ขอไม่รับถุงพลาสติก”	แล้วหยิบ
ถุงผ้าที่เตรียมไว้ออกมา	มีเคล็ดลับว่า	ถุงผ้าที่ดีควรมีนำ้าหนักเบา	แต่
เย็บอย่างประณีตทนทาน	สำาหรับการใช้งานที่ยืนยาว	และสามารถซัก
ทำาความสะอาดได้ด้วยนะคะ	หลายๆ	ครั้งถุงผ้าออกแบบมาตามแฟชั่น	
พอซักแล้วเสียทรง	หรือบางทีบอบบางเกินไป	ประเภทแบบใช้ครั้งเดียว
ต้องทิ้ง	อันนี้จะเป็นการเพิ่มภาวะโลกร้อนได้นะคะ

1. ลดการใช้ถุงพลาสติก  

2. ใช้ภาชนะส่วนผสมไบโอพลาสติก
	 เวลาเลือกซื้ออาหารเครื่องดื่ม	เหลือบดูภาชนะที่บรรจุด้วยนะคะว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ใด	อยากขอร้องให้เปลี่ยนจากการใช้โฟมหรือพลาสติก	มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมของไบโอพลาสติก	ซึ่งจะย่อยสลายได้ง่าย	ถ้าเป็นโฟม	พลาสติก	ส่วนใหญ่ไม่
ย่อยสลาย	หรือย่อยสลายตามธรรมชาติยากมาก	บางชนิดใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปี		
ถ้าเป็นไปได้	ให้พกกล่องข้าว	กระบอกนำ้า	ติดตัวไปด้วย	เพราะภาชนะเหล่านี้	เมื่อใช้
เสร็จ	สามารถล้างและนำากลับมาใช้ได้ใหม่ได้อีก	เคล็ดลับคือให้เลือกแบบที่น่ารัก	ถูกใจ	
ใช้ได้ยาวนานโดยไม่เบื่อ	ลงทุนแล้วใช้ของดีไปเลยนะคะ	

wow

ลดภ�วะโลกร้อนง่�ยๆ 
ด้วยตัวเร� 
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3. เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน 

4. ช่วยกันปลูกต้นไม้ 

6. ใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก 

5. ทานอาหารให้หมด 

	 ถ้าไม่ลำาบากจนเกินไป	ลองใช้บริการระบบขนส่งมวลชนนะคะ	
ไม่ว่าจะเป็น	รถไฟฟ้า	รถตู้	รถเมล์	เนื่องจากพาหนะแต่ละคัน	จะเกิด
การเผาผลาญเชื้อเพลิง	ซึ่งจะเกิดความร้อน	และสร้างก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์	ดังนั้นเมื่อลดปริมาณการใช้รถ	ก็จะลดจำานวนการ
เผาไหม้บนท้องถนน	ในแต่ละวันลงได้

	 ตอนเด็กๆ	เราเรียนรู้มาตลอดว่าต้นไม้ให้ร่มเงาและให้อ๊อกซิเจนแก่โลก	
ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในตอนกลางวัน	ที่เป็นสาเหตุทำาให้เกิดภาวะ
เรือนกระจก	เพียงปลูกต้นไม้	แม้จะเป็นต้นเล็กๆ	ก็จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ดีได้	ยิ่งปลูกมากเท่าไหร่	ยิ่งช่วยโลกมากเท่านั้นนะคะ

	 มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม	เช่น	ป้ายฉลากเขียว	
ประหยัดไฟเบอร์	5	มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์	เพราะการ
จะได้ใบรับรองนั้น	จะต้องมีการประเมินสินค้าตั้งแต่เริ่มต้นหาวัตถุดิบกันเลยค่ะ

	 อันนี้เรื่องง่ายๆ	นะคะ	เมื่อจะสั่งอาหาร	คิดให้รอบคอบ	เอาที่พอประมาณ	
พออิ่ม	การสั่งอาหารมาเหลือทิ้งอาจทำาให้เกิดก๊าซมีเทน	ซึ่งก่อให้เกิดความร้อน
ต่อโลกเพิ่มขึ้น	เป็นไปได้ก็โปรดหลีกเลี่ยงอาหารบุฟเฟต์นะคะ	เพราะจะทำาให้เรา
รับประทานมากเกินความจำาเป็น	และสุ่มเสี่ยงต่อการเหลืออาหารทิ้งด้วยค่ะ

	 กิจกรรมข้างต้นจะช่วยลดภาวะโลกร้อน	ทำาให้โลกน่าอยู่	และทำาให้เรามีที่อยู่อาศัยไปอีกนานนะคะ	
เริ่มต้นวันนี้ที่ตัวเราค่ะ
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 กบข. ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และ บริษัทพันธมิตรสวัสดิการ กบข. ได้แก่ ไทยประกันชีวิต 
เมืองไทยประกันชีวิต เอไอเอ ทิพยประกันภัย ธนชาต กรุงศรีออโต้ จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำานึก “สะอาด 
สุกใส ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และ 
คุณวิทัย รัตนากร เลขาธิการ กบข. ร่วมแถลงข่าวจัดกิจกรรมในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 และได้รับเกียรติจาก
คุณภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดกิจกรรมขบวนรณรงค์อย่างเป็นทางการ ณ แหลมแท่น 
บางแสน จ.ชลบุรี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 402 คน

กิจกรรมเพื่อสังคม “สะอ�ด สุกใส ยั่งยืน”

ACTIVITIES
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คลินิก
ประกันภัย

โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด



ประชาชาติธุรกิจ 5-8 กรกฎาคม 2561  หน้า 13 (บน)

HOT NEWS
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(การตัดสินของ กบข. ถือเป็นที่สิ้นสุด)

ส่งคำาตอบมาที่ 
E-mail : pr@gpf.or.th

ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ทีมง�นจะจับสล�กร�ยชื่อผู้โชคดี 
เพื่อมอบหมวกเป็นที่ระลึก
จำ�นวน 30 ร�งวัล 
(สงวนสิทธิ์ ในก�รเลือกสี) 
ประก�ศร�ยชื่อผู้โชคดี ในว�รส�ร 
กบข. ฉบับเดือนสิงห�คม

QUESTION

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
กิจกรรมตอบคำาถามวารสาร กบข. ฉบับเดือน มิ.ย.
ได้รับกระเป๋า 10 รางวัล ได้แก่

1. คุณจิรพร  จันทรมณี

2. คุณอรพรรณ  สิงห์อุต  

3. คุณวิไลวรรณ  โสภาคะยัง

4. คุณพุฒินันท์ ปรีดี

5. คุณปราณีต จันทรขันตี

6. คุณกีรภัส ธีรเมธาธนกฤต

7. คุณศิริรัตน์ สุริยะ

8. คุณสรชา ไววรกิจ

9. PIMDAW J.

10. suchada3326

ชื่อ/อีเมล

“กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำานึก 
มีชื่อว่าอะไร?”

ร่วมสนุกตอบคำ�ถ�ม




