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เดินหน้า...
พาสมาชิกบรรลุ

เป้าหมาย
การบริหารเงิน
         เพื่อการเกษียณ

อย่างมั่นใจ



เดินหน้า...
บริหารเงินต้น

อย่างชาญฉลาด
เพื่อผลตอบแทนที่

มากขึ้น



ข้อมลูองค์กร 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

•	 คณะอนุกรรมการกฎหมาย	 034

•	 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง		 036

•	 คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล		 038

•	 คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน	 040

	 และพิจารณาค่าตอบแทน

•	 คณะผู้บริหาร	กบข.	 042

•	 ลักษณะการด�าเนินงานของ	กบข.	 050

•	 โครงสร้างองค์กร	กบข.	 052



บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด	 งานทะเบียนสมาชิก

บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด	 บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ำกัด	 ที่ปรึกษาการลงทุน

กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1 - อำคำรอับดุลรำฮิม	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 2 - โครงกำรซัมเมอร์เซ็ท เลคพ้อยท์	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูล กบข. โดยสังเขป

ประเภทธุรกิจ 

กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญ

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

713,692 ล้ำนบำท

รอบระยะเวลาบัญชี 

1 มกรำคม - 31 ธันวำคม

ผู้สอบบัญชี 

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

นายทะเบียนสมาชิก 

บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

ชื่อองค์กร 

กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)

ช่องทางการติดต่อ 

ส�ำนักงำน กบข. 990 ถนนพระรำม 4 แขวงสีลม 

 เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท์  0-2636-1000

โทรสำร 0-2636-0603-4

สำยด่วน กบข.  1179

เว็บไซต์  www.gpf.or.th

อีเมล  member@gpf.or.th 

เฟซบุ๊ก  www.facebook.com/gpf1179

ทวิตเตอร์  www.twitter.com/gpf_1179

ระบบบริกำรทันใจ  GFF Webservice และ

 GFF Mobile Application

บริษัทย่อย/กองทุน
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วิสัยทัศน์

ภารกิจ

สถาบันหลักที่สมาชิกไว้วางใจในการบริหารเงินออม

เพื่อการเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข

1. เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญและให้ประโยชน์ 

 ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ

2. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก

3. เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก

ค่านิยมร่วม (PASIT)

การมคีวามรูแ้ละ
ความช�านาญในวชิาชพี	

ผลติงานได้อย่าง
มคีณุภาพ	ตามเวลา

ทีก่�าหนด	พร้อมทัง้ตัง้ใจ
ปรบัปรงุและพฒันาผลงาน

ให้อยูใ่นระดบัสงู
อยูต่ลอดเวลา

มุง่มัน่ท�างาน
ในความรบัผดิชอบ

ให้ส�าเรจ็ได้
ตามเป้าหมาย

และแผนงานทีก่�าหนด

ให้บรกิารอย่างเข้าใจ
ความต้องการทีแ่ท้จรงิ
ของลกูค้าทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร	
โดยมุง่สร้างและรกัษา

ความสมัพนัธ์ทีด่ี
ในระยะยาว 

ปฏบิตังิานตาม
หลกักฎหมายและ
กฎระเบยีบข้อบงัคบั
ขององค์กร	ยดึหลกั
คณุธรรม	จรยิธรรม
และศลีธรรมอนัดี	

ค�านงึถงึผลประโยชน์
ของสมาชกิเป็นหลกั

มปีฏสิมัพนัธ์ทีด่ี
ในการปฏบิตังิาน
ร่วมกนัในองค์กร
มกีารท�างาน
และตดัสนิใจ

ภายใต้วตัถปุระสงค์
และเป้าหมายเดยีวกนั

ร่วมกนั

ProfeSSIonAl
ความเป็นมืออาชีพ

AchIevemenT
มุ่งผลส�าเร็จ

ServIce mInded
จิตบริการ

TeAm SPIrIT
ท�างานเป็นทีม

InTegrITy
คุณธรรมและ

จริยธรรม

P A S I T
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ด้านสมาชิก

ด้านกองทุน

หมายเหตุ	:	 *	นับเฉพาะสมาชิกที่เคยเลือกแผนอื่น	แล้วกลับมาเลือกแผนหลักเท่านั้น

หน่วย	:	ราย

หน่วย	:	ล้านบาท

 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

สมาชิกทั้งหมด	ณ	สิ้นปี		 	976,486		 	1,204,632		 1,188,937		

สมาชิก	Undo		 	248,460		 	 	

สมาชิกพ้นสภาพ	 	33,820		 	37,649		 	30,091		

สมาชิกเข้าใหม่	 	54,134		 	53,344		 	54,943		

สมาชิกออมเพิ่ม	 	25,351		 	24,126		 	21,385		

สมาชิกออมต่อ	 	2,319		 	2,199		 	1,906		

สมาชิกเลือกแผนลงทุน	 	12,798		 	10,120		 	6,841		

•	 แผนผสมหุ้นทวี	 	4,988		 	4,063		 	2,977		

•	 แผนหลัก	*	 	189		 	111		 	62		

•	 แผนตราสารหนี้	 	162		 	128		 	86		

•	 แผนตลาดเงิน	 	75		 	80		 	67		

•	 แผนสมดุลตามอายุ	60	 	6,908		 	5,435		 	3,454		

•	 แผนสมดุลตามอายุ	65	 	249		 	178		 	114		

•	 แผนสมดุลตามอายุ	70	 	227		 	125		 	81		

 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

สินทรัพย์สุทธิ    713,692  713,945 636,863

 ส่วนของสมาชิก	 	 	344,115		 496,035	 458,502

	 ส่วนของเงินส�ารอง	 	 	369,577		 217,910	 178,361

ผลประโยชน์สุทธิ     23,180  37,811 23,644

 ส่วนของสมาชิก	 	 	 14,098		 30,720	 20,346

	 ส่วนของเงินส�ารอง	 	  	  9,082		 7,091	 3,298

อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย        0.22  0.22 0.26

สถิติส�าคัญ กบข.
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หมายเหตุ	:	 1.	ข้อมูล	ณ	31	ธ.ค.	58	
	 2.	ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า	ค�านวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าอายุ	12	เดือน	เฉลี่ย	5	ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่

ด้านลงทุน อัตรำผลประโยชน์สุทธิของสมำชิกระยะยำว เปรียบเทียบกับอัตรำเงินเฟ้อ 
 และดอกเบี้ยเงินฝำก

หน่วย	:	ร้อยละ

กบข.	(กองทุนส่วนสมาชิก)
อัตราเงินเฟ้อ
ดอกเบี้ยเงินฝาก
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สารจากประธานกรรมการ

ปี	2558	ทีผ่่านมาภาวะเศรษฐกจิโดยรวมทัง้ในประเทศ	
และต่างประเทศมคีวามผนัผวน	ซึง่ส่งผลกระทบต่อตลาดเงนิ	
ตลาดทนุ	รวมถงึการลงทนุของ	กบข.	ด้วยเช่นกนั	คณะกรรมการ	
ตระหนักดีว่าภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจดังกล่าวเป็น
ปัจจยัท้าทายต่อการบรหิารเงนิลงทนุของสมาชกิ	ดงันัน้จงึได้	
ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการบริหารจัดการกองทุน	
เพื่อให้มีการบริหารเงินลงทุนของสมาชิกทุกคนอย่างเป็น
ระบบ	 มีกระบวนการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงที่มี
ความเหมาะสม	 อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ	และได้ติดตามการบริหารเงินกองทุนอย่างใกล้ชิด		

ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิ
ในบ�าเหน็จบ�านาญ	 พ.ศ.	 2494	 มีผลใช้บังคับเมื่อปลาย
ปี	 2557	 ซึ่งสมาชิกจะต้องแสดงความประสงค์ว่าจะเป็น
สมาชิก	 กบข.	 ต่อไป	 หรือกลับไปใช้สิทธิตามระบบบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการเดิม	 ภายในเดือนมิถุนายน	 2558		
โดยสมาชิกภาพของสมาชิกดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่	 1	
ตุลาคม	 2558	 คณะกรรมการได้ก�าชับให้ส�านักงานท�าการ
สื่อสารกับสมาชิกเพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนส�าหรับประกอบ
การตดัสนิใจ	ซึง่ส่วนหนึง่ได้รบัความร่วมมอืจากกรมบญัชกีลาง	
กระทรวงการคลังอย่างดี	ในส่วนของแผนการเตรียมการจ่าย
เงินคืนสมาชิก	 และการส่งเงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับเข้า
บัญชีเงินส�ารองนั้น	 คณะกรรมการก�าหนดขึ้นโดยค�านึงถึง	
ผู้เกี่ยวข้องทั้งสมาชิกที่จะคงอยู่กับ	กบข.	ต่อไป	และสมาชิก
ที่จะกลับไปใช้สิทธิตามระบบเดิมรวมทั้งภาครัฐ	 เพื่อให้	
ทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์สูงสุด	 รวมถึงการระมัดระวัง	
ผลกระทบทีอ่าจเกดิแก่ตลาดเงนิตลาดทนุภายในประเทศด้วย	
จากการเตรยีมการดงักล่าว	กบข.	สามารถจ่ายเงนิคนืสมาชกิ	
ที่แสดงความประสงค์ออกจาก	 กบข.	 เป็นเงินกว่า	 50,000	
ล้านบาท	 ให้แก่สมาชิก	 200,000	 คนเศษ	 ได้ภายใน	 8	 วัน
ท�าการ	นับแต่วันที่สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ	

ปีทีผ่่านมาแม้ว่าภาวะเศรษฐกจิโลกจะผนัผวน	ซึง่เป็น
ปัจจยัลบต่อการบรหิารจดัการกองทนุ	ประกอบกบัการเตรยีม
การด้านสภาพคล่องเพือ่จ่ายเงนิคนืให้แก่สมาชกิตามโครงการ
การกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญเดิม	แต่จากการจัดสรร
การลงทุนและก�าหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม	 ท�าให้ปี
ที่ผ่านมา	 กบข.	 มีผลประโยชน์สุทธิกว่า	 23,000	 ล้านบาท	
ท�าให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิเข้าบัญชี
ของสมาชกิรายคนในปี	2558	เท่ากบัร้อยละ	3.41		หรอือตัรา
เฉลี่ยย้อนหลัง	 5	 ปี	 และตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	 เท่ากับร้อยละ	
4.94	และ	6.70	ต่อปี	ตามล�าดับ	ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตรา
เงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในช่วงเดียวกัน

เรียน ท่านสมาชิก

 คณะกรรมการให้ความ

ส�าคัญเป็นอย่างมากในการ

ก�าหนดกรอบนโยบายการ

บรหิารงานในทกุด้าน ทัง้ด้าน

ลงทนุ สมาชกิ และการบรหิาร

องค์กร รวมถึงการติดตาม

การด�าเนนิงานของส�านกังาน 

เพือ่ให้ กบข. มกีารด�าเนนิงาน 

บรรลุเป้าหมาย และเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของการ

จัดตั้งเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ 

สมาชิก
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คณะกรรมการ	 กบข.	 มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารเงิน
กองทุนของสมาชิกเพื่อให้สมาชิกทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	
ในช่วงเวลาที่เกษียณอายุราชการ	 การบริหารองค์กรอยู่บน	
พื้นฐานการบูรณาการ	 ตามหลักการ	 iGRC	 (integrated		
Governance,	 Risk	Management	 and	 Compliance)	
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริการ	รวมทั้งให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทกุฝ่ายเกดิความมัน่ใจในระบบการบรหิาร	และช่วยสนบัสนนุ
ให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

คณะกรรมการให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากในการ
ก�าหนดกรอบนโยบายการบริหารงานในทุกด้าน	 ทั้งด้าน
ลงทุน	 สมาชิก	 และการบริหารองค์กร	 รวมถึงการติดตาม
การด�าเนินงานของส�านักงาน	เพื่อให้	กบข.	มีการด�าเนินงาน	
บรรลุเป้าหมาย	 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก	 โดยด้านลงทุนได้เน้นให้มี	
การลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่สมาชิกในระยะยาว	
ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ก�าหนด	 ด้านสมาชิกได้เน้นการ
สื่อสารเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ	 รวมถึงการปรับปรุง	
การบรกิารด้านต่างๆ	เพือ่ให้สมาชกิได้รบัความสะดวกรวดเรว็	
และสะดวกสบายในการใช้บริการ	 และเน้นการสร้างความ

ผูกพันของสมาชิกต่อ	 กบข.	 และด้านการบริหารองค์กร		
คณะกรรมการเน้นให้ความส�าคัญกับนโยบายการก�ากับดูแล
กจิการในทกุด้านมาโดยตลอด	โดยเฉพาะด้านการต่อต้านการ
ทจุรติ	โดยได้ออกประกาศเรือ่งนโยบายการต่อต้านการทจุรติ	
เพื่อแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต	
ทุกรูปแบบ	 ซึ่งคณะกรรมการยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถต่อไป	

ในนามของ	 กรรมการ	 กบข.	 ทุกคน	 ขอเรียนว่า		
คณะกรรมการตระหนักดีถึงความรับผิดชอบในการบริหาร
เงินออมของสมาชิกทุกคน	 คณะกรรมการจะมุ่งมั่น	 ทุ่มเท
การท�างานโดยจะปรบัปรงุการด�าเนนิการของ	กบข.	ให้ดยีิง่ๆ	
ขึ้นในทุกด้าน	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกทุกคน	
เป็นส�าคัญตลอดไป	

	 	 (นำยสมชัย สัจจพงษ์)
  ประธำนกรรมกำร
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รายงานจากเลขาธิการ

เรียน ท่านสมาชิก

 ปี 2558 กบข. มีรายได้ 

สุทธิจากการลงทุน จ�านวน 

23,180 ล้านบาท หรอืคดิเป็น

ผลตอบแทนจากการลงทุน

ที่จัดสรรให้แก่สมาชิกอัตรา

ร้อยละ 3.41 ต่อปี นับว่าเป็น

อัตราที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ

และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคาร

ท่านสมาชิกครับ	 ปี	 2558	 นับได้ว่าเป็นปีแห่งความ
ท้าทายของ	กบข.	เรามีเรื่องที่เป็นความท้าทายใหญ่	2	เรื่อง	
ที่อยากจะเรียนท่านสมาชิกทราบ	 เรื่องแรก	 เป็นเรื่อง	
พระราชบัญญัติการกลับไปใช ้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ	พ.ศ.	2494	พ.ศ.	2557	(พระราชบัญญัติ	Undo)	
ที่มีผลใช้บังคับเมื่อปลายปี	 2557	 ความท้าทายของ	 กบข.	
คือ	 การท�าอย่างไรเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตนเองว่า	
จะยังคงเป็นสมาชิก	 กบข.	 ต่อไป	 หรือจะออกจาก	 กบข.	
เพื่อกลับไปใช้สิทธิบ�าเหน็จบ�านาญเดิม	 ซึ่งระยะเวลา	
ในการด�าเนินการมีไม่มากนัก	เพราะพระราชบัญญัติดังกล่าว	
ก�าหนดให้สมาชิกทุกคนต้องตัดสินใจภายในวันที่	 30	
มถินุายน	2558	กบข.	มกีารประชาสมัพนัธ์สือ่สารทกุช่องทาง	
ทั้งการออกไปพบปะสมาชิกโดยตรง	 และการสื่อสารผ่านสื่อ	
ต่างๆ	 การสื่อสารอย่างหนึ่งที่เป็นการริเริ่มเป็นครั้งแรก	
ที่อยากเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า	กบข.	ภูมิใจและประสบ
ความส�าเร็จอย่างดี	 คือ	 การท�าโปรแกรมประมาณการ	
จ�านวนเงินที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกต่อไป	 หรือการ	
กลับไปอยู่ในระบบบ�าเหน็จบ�านาญเดิม	 โดยได้จัดท�าและ	
ส ่งให ้แก ่ผู ้มีสิทธิ 	 Undo	 ทุกคน	 ทั้ งที่ยังเป ็นสมาชิก		
และผู ้รับบ�านาญสูตร	 กบข.	 พร้อมข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง		
การประชาสมัพนัธ์ครัง้นี	้ขอเรยีนว่า	กบข.	ได้รบัความร่วมมอื	
จากกรมบญัชกีลาง	กระทรวงการคลงัเป็นอย่างดยีิง่		เป็นการ
ท�างานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกคน	

หลังจากครบก�าหนดระยะเวลาการแสดงความ
ประสงค์	 มีสมาชิกกว่า	 200,000	 คน	 แสดงความประสงค์
ออกจากสมาชกิไปเข้าสูร่ะบบบ�าเหนจ็บ�านาญเดมิ	ด้วยเหตผุล
ที่แตกต่างกัน	 กบข.	 สามารถบริหารจัดการและจ่ายเงินคืน
สมาชกิทกุรายได้ภายใน	8	วนัท�าการ	เรว็กว่าเป้าหมายทีต่าม
ระเบียบคณะกรรมการก�าหนดให้	 กบข.	 ต้องจ่ายเงินคืนให้
สมาชิกภายใน	10	วันท�าการ	

เรื่องที่สองที่อยากเรียนให้สมาชิกได้ทราบ	 คือเรื่อง
การน�าเงินของสมาชิกไปลงทุน	 ความท้าทายที่เกิดขึ้นในปีที่
ผ่านมา	 คือ	 สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่แน่นอนของ
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ		ส่งผลกระทบต่อความผนัผวน
ของตลาดเงินและตลาดทุนซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการน�าเงิน	
ของสมาชิกไปลงทุนหาผลประโยชน์	
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นอกจากนั้นปัจจัยท้าทายต่อการลงทุนของ	 กบข.		
อีกอย่างคือ	การบริหารจัดการเงินลงทุนเพื่อให้มีสภาพคล่อง	
เพียงพอที่จะจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกที่ใช ้สิทธิ	 Undo		
ภายใต้หลักการที่ว่า	 สมาชิกที่คงอยู่ต้องไม่ได้รับผลกระทบ	
จากการเตรียมการด้านสภาพคล่อง	 และการด�าเนินการ
ต้องท�าอย่างรอบคอบเพื่อไม่ ให้เกิดผลเสียต่อตลาดเงิน
และตลาดทุนของประเทศอีกด้วย	 ปี	 2558	 กบข.	 มีรายได้	
สุทธิจากการลงทุน	 จ�านวน	 23,180	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็น	
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่จัดสรรให้แก่สมาชิกในอัตรา	
ร้อยละ	 3.41	 ต่อปี	 นับว่าเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ	
และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	

จากผลของการท�าโครงการ	 Undo	 ท�าให้ขนาดเงิน
กองทนุส่วนสมาชกิลดลงกว่า	50,000	ล้านบาท	จ�านวนสมาชกิ	
ลดลงกว่า	200,000	คน	ณ	31	ธนัวาคม	2558	กบข.	มสีนิทรพัย์	
จ�านวน	713,692	ล้านบาท	สมาชิกจ�านวน	976,486	คน

ด้านการบริหารองค์กร	 ปีที่ผ่านมา	 กบข.	 มีการ	
ด�าเนนิงานได้ตามแผนยทุธศาสตร์ทีก่�าหนดทัง้	4	ยทุธศาสตร์	
คือ	 ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงในการเกษียณของสมาชิก	

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ	 ยุทธศาสตร์
พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
องค์กรและยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศและ
ผูกพันกับองค์กรสูง	 กบข.	 ยังคงเน้นการบริหารงานเพื่อให้	
กบข.	เป็นสถาบนัหลกัทีส่มาชกิไว้วางใจในการบรหิารเงนิออม
เพื่อการเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข	 ตามวิสัยทัศน์	
ทีก่�าหนด	และเพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีองสมาชกิทกุคนตลอดไป	

ท้ายที่สุดนี้	 กบข.	 ขอยืนยันว่าการท�างานของคณะ	
ผู้บริหารและพนักงาน	 มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า	 สมาชิกคือ
บุคคลส�าคัญส�าหรับ	 กบข.	 การท�างานของพวกเราจะเต็มไป
ด้วยความมุง่มัน่ทุม่เท	เพือ่ขบัเคลือ่น	กบข.	ให้เดนิไปข้างหน้า
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้	 คือ	 “กบข.	 เป็นสถาบันหลัก
ที่สมาชิกไว้วางใจในการบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ
ราชการอย่างมีความสุข”

  (นำยสมบัติ นรำวุฒิชัย)
  เลขำธิกำรคณะกรรมกำร กบข.
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คณะกรรมการ กบข.

นายสมชัย สัจจพงษ์
ประธำนกรรมกำร
อำยุ 54 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร์	Ohio	State	University	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	Ohio	State	University	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	(เกียรตินิยม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	
กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(วปรอ.)			
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	
•	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	
	 ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน	(PDI)	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)		
	 สถาบันวิทยาการพลังงาน	
•	 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	(นธป.)	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCot)	
	 สถาบันวิทยาการการค้า	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติกำรท�ำงำน
2558	-	ปัจจุบัน	 ปลัดกระทรวงการคลัง
2557	-	2558	 อธิบดีกรมศุลกากร
2554	-	2557	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

 
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ	กองทุนการออมแห่งชาติ
•	 ประธานกรรมการ	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
	 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
•	 กรรมการบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการบริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์
กรรมกำร, ประธำนอนุกรรมกำรสมำชิกสัมพันธ์, 
ประธำนอนุกรรมกำรประเมินผลงำนและพิจำรณำค่ำตอบแทน
อำยุ 60 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาโท	MBA	(Human	Resource	Management)	
	 มหาวิทยาลัย	Pittsburgh	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี		รัฐประศาสนศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 
กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรนักกฎหมายมหาชน
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(นบส.	1)	
	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย	
	 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	
•	 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	

ประวัติกำรท�ำงำน
2558	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการ	ก.พ.		
2554	-	2558	 รองเลขาธิการ	ก.พ.
2552	-	2554	 ที่ปรึกษาระบบราชการ	
	 	 (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล	10	ชช.)
	
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)
•	 กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
•	 กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	(ก.ค.ศ.)
•	 กรรมการข้าราชการต�ารวจ	(ก.ตร.)
•	 กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม	(ก.ศ.)
•	 กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง	(ก.ขป.)
•	 กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร	(ก.ก)
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นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
กรรมกำร
อำยุ 58 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร	(รัฐประศาสนศาสตร์)	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาตรีศิลปศาสตร	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	
กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บยส.)		
	 กระทรวงยุติธรรม

ประวัติกำรท�ำงำน
2556	-	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
2553	-	2556	 รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
2552	-	2553	 ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ

 
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•	 กรรมการ	คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
•	 กรรมการ	สภาสถาบันพระปกเกล้า
•	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	บริษัทสายการบินนกแอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมกำร
อำยุ 58 ปี

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

 
กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	(นธป.)	
	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
•	 หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง				
	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
•	 หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ	
	 สถาบันคลังสมองของชาติ
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	

ประวัติกำรท�ำงำน
2558	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
2557	-	2558	 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	(นักบริหารสูง)	
2549	-	2555	 กรรมการร่างกฎหมายประจ�า	
	
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	
•	 กรรมการบริหารส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

   ข้อ
ม

ูลอ
งค

์ก
ร ก

บ
ข.

กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ 015



นายปรเมธี วิมลศิริ
กรรมกำร, อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
อำยุ 56 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง	
	 มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน	แคนาดา	
•	 ปริญญาโท	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย		 	
	 สหรัฐอเมริกา	
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	
กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์		
•	 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง		
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCoT)		 	
	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•	 หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SEF)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน		
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
	 และการลงทุน	(วธอ.)	สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประวัติกำรท�ำงำน
2558	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
	 	 และสังคมแห่งชาติ
2552	-	2558	 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
	 	 และสังคมแห่งชาติ	
2548	-	2552	 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน	(ระดับ	10)	 

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการนโยบายการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)
•	 กรรมการ	สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(กวท.)
•	 กรรมการบริหารส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
	 กับประเทศเพื่อนบ้าน	(สพพ.)
•	 กรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ
•	 กรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 กรรมการบริหารส�านักงานศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ	TCDC

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
กรรมกำร, ประธำนอนุกรรมกำรจัดกำรลงทุน
อำยุ 53 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Master	of	Business	Administration	MBA		
	 University	of	New	Haven	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)		
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 
กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
•	 		หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(หลักสูตรที่	1	และ	2	)	
	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
		•	 หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ	
	 ส�านักงานกิจการยุติธรรม				
•	 Financial	Instrument	and	Markets	2004,	
	 Harvard	Business	School	

ประวัติกำรท�ำงำน
2557	-	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
2554	-	2557	 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน	
	 	 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
2552	-	2554	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
2540	-	2541	 เลขานุการเอก	(ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง)
	 	 ส�านักงานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง
	 	 ประจ�าสหราชอาณาจักรและยุโรป	ณ	กรุงลอนดอน
	
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 คณะกรรมการ	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)
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นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมกำร, ประธำนอนุกรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ 59 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
•	 ปริญญาโท	รัฐศาสตร์	สาขาบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)		
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
	
กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บยส.)	
	 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

ประวัติกำรท�ำงำน
2555	-	ปัจจุบัน	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง
2554	-	2555	 รองปลัดกระทรวงการคลัง
2553	-	2554	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

 
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.	ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	

นายเมธี สุภาพงษ์
กรรมกำร, อนุกรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ 53 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันศศินทร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์การพัฒนา	
	 Center	for	Development	Economics,	Williams	Collage,	U.S.A.	
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์การเงิน	London	School	of	Economic	
	 and	Political	Sciences	University	of	London,	U.K.

 
กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)		
	 สถาบันวิทยาการพลังงาน	

ประวัติกำรท�ำงำน
2558	-	ปัจจุบัน			 รองผู้ว่าการ	ด้านเสถียรภาพการเงิน	
	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
2557	-	2558	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	สายนโยบายการเงิน	
	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
2553	-	2557		 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน		
	 	 สายนโยบายการเงิน	
	
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายการเงิน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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นายรพี สุจริตกุล
กรรมกำร, ประธำนอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง, 
อนุกรรมกำรประเมินผลงำนและพิจำรณำค่ำตอบแทน
อำยุ 54 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาโท	ด้านกฎหมาย	University	of	Bristol	สหราชอาณาจักร		
•	 ปริญญาตรี	ด้านกฎหมาย	University	of	Essex	สหราชอาณาจักร
	
กำรฝึกอบรม
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	วิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Eisenhower	Fellowships	Program

ประวัติกำรท�ำงำน
2558	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.
	 	 ประธานกรรมการ	คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายและก�ากับดูแล	 	
	 	 รัฐวิสาหกิจ		
	 	 กรรมการ	ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
	 	 กรรมการ	บรษิทั	ตลาดอนพุนัธ์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	
	 	 กรรมการอสิระ	บรษิทั	บิก๊ซ	ีซเูปอร์เซน็เตอร์	จ�ากดั	(มหาชน)	
	 	 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	
	 	 บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)		
	 	 ประธานกรรมการบริหาร	
	 	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย	จ�ากัด		
	 	 ประธานกรรมการ	
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
 
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงาน
	 และระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
•	 กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการเงิน		
	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 กรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายกรีฑา สพโชค
กรรมกำร, อนุกรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ 57 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาโท	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 
กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	นักบริหารระดับสูง	(นบส.	1,	2)	
	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บยส.)	
	 กระทรวงยุติธรรม
•	 หลักสูตร	Leadership	Camp	Module	II	ส�านักงาน	ก.พ.
•	 หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง		
	 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	

ประวัติกำรท�ำงำน
2558	-	ปัจจุบัน	 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน			 	
2557	-	2558					 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
2556	-	2557				 รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2555	-	2556					 ผู้ตรวจราชการ	กรมการจัดหางาน
	
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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นายสราวุธ เบญจกุล
กรรมกำร, อนุกรรมกำรกฎหมำย, อนุกรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ 50 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาโท	ด้านกฎหมายเปรียบเทียบ	(M.C.J.)	Howard	University	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท	ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ	(LL.M.)	American	University		
	 สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท	ด้านกฎหมายธุรกิจ	(LL.M.)	University	of	Bristol	สหราชอาณาจักร
•	 นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม		
•	 นิติศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 เนติบัณฑิต	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	 นิติศาสตร์บัณฑิต	(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	
กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCoT)	
•	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ	
	 และองค์การมหาชน	สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ	
•	 หลกัสตูรการป้องกนัอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน	(วปรอ.)	วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
•	 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	Developing	Legal	Expertise:	learning	law	from	student			
	 to	minister	of	justice	สหราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	
•	 Certificate	of	Completion	Judicial	Training	Program	Judicial		 	
	 Management:	Emphasizing	on	the	Application	of	Information		 	
	 Technology	to	Judicial	Management	Kyushu	University,	Fukuoka,	Japan

ประวัติกำรท�ำงำน
2549	-	ปัจจุบัน	 รองเลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม
2556	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
2549	-	2549		 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร
	 	 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
 
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•	 กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาวิชาการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•	 กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
•	 กรรมการ	สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ	
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายมนัส สุขสวัสดิ์
กรรมกำร, ประธำนอนุกรรมกำรกฎหมำย, 
อนุกรรมกำรประเมินผลงำนและพิจำรณำค่ำตอบแทน
อำยุ 64 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 เนติบัณฑิต	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	
	 วิทยาลัยการยุติธรรม	ส�านักงานศาลยุติธรรม
•	 หลักสูตรนักบริหารงานการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	(บ.ย.ป.)	
	 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง	ส�านักงานศาลปกครอง
•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหาร	
	 ระดับสูง	(ปปร.)	สถาบันพระปกเกล้า	

ประวัติกำรท�ำงำน
2558	-	ปัจจุบัน	 อัยการอาวุโส
2556	-	2558					 รองอัยการสูงสุด
2552	-	2556		 ผู้ตรวจการอัยการ
2550	-	2552	 อธิบดีอัยการ	ส�านักงานวิชาการ	
	
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์	กรุงเทพพาณิชย์	จ�ากัด	
•	 อนุญาโตตุลาการ	ส�านักงานศาลยุติธรรม
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นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
กรรมกำร, อนุกรรมกำรธรรมำภิบำล
อำยุ 53 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาเอก	บริหารการศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท	โสตทัศนศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	เคมี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	
กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา	(นบอ.)	
	 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
•	 หลักสูตร	The	Seminar	for	University	Presidents	from	
	 Developing	Countries	มหาวิทยาลัยนานชาง	สาธารณรัฐประชาชนจีน
•	 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย	(นบม.)	
	 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
•	 หลักสูตร	The	14th	Asia-Pacific	Training	Workshop	on	EIU	
	 (Education	for	International	Understanding)	Asia-Pacific	Centre		
	 of	Education	for	International	Understanding	สาธารณรัฐเกาหลี

ประวัติกำรท�ำงำน
2556	-	ปัจจุบัน	 อาจารย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา			
2552	-	2556						 อธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2548	-	2552		 คณบดี	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 	
	 	 พระนครศรีอยุธยา

 
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
•	 กรรมการในคณะกรรมการติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมินผล	
	 และนิเทศการศึกษา	เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ชัยนาท
•	 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา	
	 คุรุสภา
•	 ที่ปรึกษาประจ�าคณะกรรมาธิการและการกีฬา	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

นายประพฤทธิ์ สุขใย
กรรมกำร, อนุกรรมกำรธรรมำภิบำล
อำยุ 57 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาโท	มหาวิทยาลัยนเรศวร	พิษณุโลก
•	 ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พิษณุโลก

 
กำรฝึกอบรม
•	 ไม่มี	

ประวัติกำรท�ำงำน
2558	-	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	
	 	 พิษณุโลก	เขต	1			
2557	-	2558							 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	
	 	 สุโขทัย	เขต	1
2553	-	2557	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	
	 	 อุตรดิตถ์	เขต	1
2551-	2553		 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	
	 	 ตาก	เขต	1
	
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ไม่มี
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นางนิภาพร ศรีสุวรรณ
กรรมกำร, อนุกรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ 59 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	วิทยาลัยการค้า
	
กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ	ระดับสูง	(บงส.)	
	 กรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง
•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหาร	
	 ระดับสูง	(ปปร.)	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน		สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น�าการเมืองยุคใหม่	สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติกำรท�ำงำน
2555	-	ปัจจุบัน	 รองเลขาธิการวุฒิสภา	(นักบริหารระดับสูง)
2547	-	2555		 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานกลาง	ส�านักงานเลขาธิการ	
	 	 วุฒิสภา

 
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ไม่มี

พลต�ารวจตรี ติณภัทร ภุมรินทร์
กรรมกำร, อนุกรรมกำรตรวจสอบ, 
อนุกรรมกำรประเมินผลงำนและพิจำรณำค่ำตอบแทน
อำยุ 56 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาตรี	รัฐประศาสนศาสตร์	(ตร.)	โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	รุ่นที่	36

 
กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	

ประวัติกำรท�ำงำน
2558	-	ปัจจุบัน	 รองผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	5
2556	-	2557	 รองผู้บัญชาการส�านักงบประมาณ	
2552	-	2555	 ผู้บังคับการกองตรวจสอบภายใน	2	
	
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจภูธรภาค	5
•	 ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจภูธรจังหวัดล�าพูน
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พลโท กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
กรรมกำร, อนุกรรมกำรกฎหมำย, อนุกรรมกำรธรรมำภิบำล
อำยุ 57 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาโท	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัย	EXETER	สหราชอาณาจักร
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ประกาศนียบัตรชั้นสูงระบบกฎหมายอังกฤษ	
	 มหาวิทยาลัย	BRISTOL	สหราชอาณาจักร
	
กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตรสัญญาระหว่างประเทศและการเจรจาต่อรอง		
	 มหาวิทยาลัย	San	Diego	สหรัฐอเมริกา
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน		
	 สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง	
	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	วิทยาลัยการยุติธรรม		
	 ส�านักงานศาลยุติธรรม

ประวัติกำรท�ำงำน
2558	-	ปัจจุบัน		 รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ
2556	-	2558		 ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ
2555	-	2556	 หัวหน้าอัยการทหาร	
2551	-	2555	 ผู้อ�านวยการกองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ	
	 	 กรมพระธรรมนูญ
 
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 สมาชิก	สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
•	 ตุลาการศาลทหารกลาง
•	 อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย	ส�านักงาน	ป.ป.ส.
•	 กรรมการในคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	
	 กระทรวงพาณิชย์
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม	
	 กระทรวงยุติธรรม
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน	 	
	 อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	กระทรวงกลาโหม
•	 กรรมการผูท้รงคณุวฒุเิงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่พฒันาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน		
	 ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ

นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์
กรรมกำร, อนุกรรมกำรตรวจสอบ, อนุกรรมกำรกฎหมำย
อำยุ 58 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 
กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
•	 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
	 การทุจริตแห่งชาติ	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	
•	 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติกำรท�ำงำน
2559	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
	 	 (นักบริหารระดับสูง)			
2555	-	2558							 รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
	 	 (นักบริหารระดับสูง)
2547	-	2555	 ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ	
	 	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
	
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ไม่มี
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นายสมชาย เอมโอช 
กรรมกำร, อนุกรรมกำรกฎหมำย 
อำยุ 62 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	
กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	
•	 หลักสูตร	Political,	Administrative	&	Judical	System	of	Greece

ประวัติกำรท�ำงำน
2555	-	ปัจจุบัน	 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2553	-	2555	 รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก
2546	-	2553		 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

 
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ไม่มี

นายประจวบ สวัสดิประสงค์
กรรมกำร, อนุกรรมกำรธรรมำภิบำล
อำยุ 55 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
•	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 
กำรฝึกอบรม
•	 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	

ประวัติกำรท�ำงำน
2557	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ช.
2554	-	2557	 ผู้อ�านวยการส�านักงาน	ป.ป.ช.	จังหวัดเชียงใหม่	
	
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ไม่มี
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นางสิรินทร์ พันธ์เกษม
กรรมกำร, อนุกรรมกำรธรรมำภิบำล, 
อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
อำยุ 56 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาเอก	ปรัชญา	(รัฐประศาสนศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 ปริญญาโท	บัญชี	(การต้นทุน)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์	(การบัญชี)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	
กำรฝึกอบรม
•	 Management	Organizational	Change,	
	 Australian	National	University
•	 The	Secondment	Program,	Audit	New	Zealand	
•	 9-month	Fellowship	Program,	Canadian	Comprehensive	
	 Audit	Foundation	(CCAF)	and	the	Office	
	 of	the	Auditor	General	of	Canada
•	 JICA	Sponsor	Seminar	on	Government	Audit	
	 for	Senior	Officials,	Board	of	Audit	of	Japan	
•	 หลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง	(นตส.)	
	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	
	 สถาบันวิทยาการพลังงาน
•	 หลักสูตร	Leadership	Development	Program	(LDP	III	)	
	 บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	(พตส.)	
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติกำรท�ำงำน
2557	-	ปัจจุบัน	 รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
2555	-	2557		 ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน	1	(ทรงคุณวุฒิ)	
2553	-	2555	 ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ
 
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ไม่มี

นายพิชิต อัคราทิตย์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ, ประธำนอนุกรรมกำรธรรมำภิบำล
อำยุ 61 ปี

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

 
กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Role	of	The	Chairman		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	

ประวัติกำรท�ำงำน
2556	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	 	 บริษัท	หลักทรัพย์	เอเชีย	เวลท์	จ�ากัด
2545	-	2553	 กรรมการผู้จัดการ	
	 	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)	
	
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ
•	 อนุกรรมาธิการ	คณะอนุกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
	 และประเด็นอื่นด้านเศรษฐกิจ
•	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด		
	 (มหาชน)
•	 กรรมการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต	
	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช 
กรรมกำร, อนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง, 
อนุกรรมกำรประเมินผลงำนและพิจำรณำค่ำตอบแทน, 
ที่ปรึกษำอนุกรรมกำรจัดกำรลงทุน 
อำยุ 50 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	(AIT)	
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(เกียรตินิยม)	
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
	
กำรฝึกอบรม
•	 Investment	Banking,	Kellogg	Business	School,	
	 Northwestern	University
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee		
	 (RNG)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติกำรท�ำงำน
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)
2554	-	2558	 กรรมการ	บริษัทเอเชียประกันภัย	1950	จ�ากัด
2550	-	2557	 ที่ปรึกษา	บริษัท	อวานการ์ด	แคปปิตอล	จ�ากัด

 
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	บางจาก	รีเทล	จ�ากัด
•	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	บีซีพีจี	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	Nido	Petroleum	Limited
•	 กรรมการ	บริษัทเอเชียประกันภัย	1950	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	นิติบุคคลอาคารชุด	185	ราชด�าริ
•	 กรรมการ	สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบในพระบรมราชูปถัมภ์
•	 อุปนายก	สมาคมศิษย์เก่า	AIT

นายภควัต โกวิทวัฒนพงษ์
กรรมกำร, อนุกรรมกำรประเมินผลงำน
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
อำยุ 66 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	ด้านการตลาดและการเงิน	
	 Wharton	School	University	of		Pennsylvania		
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	(เกียรตินิยมดีมาก)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(วปรอ.)			
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	
•	 หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Capital	Market	
	 Intermediaries	(CGI)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ประวัติกำรท�ำงำน
2544	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	 	 กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์	ทรีนิตี้	จ�ากัด	
2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ		
	 	 บริษัท	ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น	(ประเทศไทย)		
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการและประธานคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร		
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	จ�ากัด	(มหาชน)
2542	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	แลนด์แอนด์เฮาส์	จ�ากัด	(มหาชน)	
	
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 รองประธานสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
•	 ประธานชมรม	Human	Capital	Management	(HCM)	
	 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียน
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นายสมบัติ นราวุฒิชัย
เลขำธิกำร 
คณะกรรมกำร กบข.  
อำยุ 56 ปี

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

กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	2
•	 หลักสูตร	Director	Certificate	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
•	 หลักสูตรอบรมความรู้ด้านการธนาคารและวิเคราะห์สินเชื่อ	
	 ธนาคารกสิกรไทย	ปี	2526
•	 ใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์	เลขทะเบียน	4976

ประวัติกำรท�ำงำน
•	 2557	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการ	คณะกรรมการ	กบข.
•	 2553	-	2556	 เลขาธิการ	สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
•	 2551	-	2556	 คณะกรรมการโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ	
	 	 บริษัทจดทะเบียนประจ�าปี	2554	-	2556	
	 	 (Steering	Committee)	
	 	 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
•	 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	
	 	 ตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2494	

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการบูรณาการระบบบ�าเหน็จบ�านาญ
•	 กรรมการ	สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
•	 ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
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คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

1. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
 ประธำนอนุกรรมกำร

2. นายอัมพร แสงมณี 
 ผู้แทนธนำคำรแห่งประเทศไทย

5. รศ.ชโยดม สรรพศรี
 ผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นายธาดา พฤฒิธาดา
 ผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นายสมบัติ นราวุฒิชัย
 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
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3. นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นายศุภวุฒิ สายเชื้อ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
 ที่ปรึกษำ

8. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์
 ที่ปรึกษำ
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คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

1. นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์
 ประธำนอนุกรรมกำร

2. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
 ผู้แทนกรมบัญชีกลำง

5. นายสุทิน ลี้ปิยะชาติ
 ผู้แทนสมำชิก

6. พลเรือตรี ชัชชัย โพธิพรรค
 ผู้แทนสมำชิก

9. นายสมบัติ นราวุฒิชัย
 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

   ข้อ
ม

ูลอ
งค

์ก
ร ก

บ
ข.

รายงานประจำาปี 2558030



3. นางจุฑารัตน์ โสดาศรี
 ผู้แทนกรมประชำสัมพันธ์

4. นายบุญทวี สาลี 
 ผู้แทนสมำชิก

7. พันต�ารวจเอกหญิง อุไรวรรณ สุธีดวงสมร
 ผู้แทนสมำชิก

8. นายภพ เอครพานิช
 ผู้แทนสมำชิก
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

1. นายมนัส แจ่มเวหา
 ประธำนกรรมกำร

2. นายเมธี สุภาพงษ์
 อนุกรรมกำร

5. พลต�ารวจตรี ติณภัทร ภุมรินทร์ 
 อนุกรรมกำร

6. นายกรีฑา สพโชค
 อนุกรรมกำร
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3.  นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์
 อนุกรรมกำร

4. นางนิภาพร ศรีสุวรรณ 
 อนุกรรมกำร

7. นายสราวุธ เบญจกุล
 อนุกรรมกำร

8. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
 ที่ปรึกษำ
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คณะอนุกรรมการกฎหมาย

1. นายมนัส สุขสวัสดิ์ 
 ประธำนอนุกรรมกำร

2. นายวรรณชัย บุญบ�ารุง
 อนุกรรมกำร

5. นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์
 อนุกรรมกำร

6. พลโท กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
 อนุกรรมกำร
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3.  นายสราวุธ เบญจกุล 
 อนุกรรมกำร

4. นายสมชาย เอมโอช 
 อนุกรรมกำร

7. นายสมบัติ นราวุฒิชัย
 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายรพี สุจริตกุล
 ประธำนอนุกรรมกำร

2. นายปรเมธี วิมลศิริ
 อนุกรรมกำร

5. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
 อนุกรรมกำร

6. นางสิรินทร์ พันธ์เกษม
 อนุกรรมกำร
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3.  นายปฤษันต์ จันทน์หอม 
 อนุกรรมกำร

4. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ 
 อนุกรรมกำร

7. นายสมบัติ นราวุฒิชัย
 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
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9. นางสาวรุ่งนภา วิสฤตาภา
 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

1. นายพิชิต อัคราทิตย์
 ประธำนอนุกรรมกำร

2. นายประจวบ สวัสดิประสงค์
 อนุกรรมกำร

5. พลโท กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
 อนุกรรมกำร

6. นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
 อนุกรรมกำร
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3.  นางสิรินทร์ พันธ์เกษม 
 อนุกรรมกำร

4. นายประพฤทธิ์ สุขใย 
 อนุกรรมกำร

7. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์
 ที่ปรึกษำ

8. นางพรเพ็ญ นามวงษ์
 ที่ปรึกษำ

ที่ปรึกษา
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คณะอนกุรรมการประเมนิผลงานและพจิารณาค่าตอบแทน

1. นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์
 ประธำนอนุกรรมกำร

2. นายรพี สุจริตกุล 
 อนุกรรมกำร

5. นายมนัส สุขสวัสดิ์
 อนุกรรมกำร

6. พลต�ารวจตรี ติณภัทร ภุมรินทร์ 
 อนุกรรมกำร
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3.  นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช 
 อนุกรรมกำร

4. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
 อนุกรรมกำร

7. นางวาสนา นาคถาวร
 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
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คณะผู้บริหาร กบข.

4. นางสาวนัชชา พรตปกรณ์
    รองเลขำธิกำร กลุ่มงำนบริหำรควำมเสี่ยง

5. นางสาววริยา ว่องปรีชา
    รองเลขำธิกำร กลุ่มงำนปฏิบัติกำร

1. นายสมบัติ นราวุฒิชัย
  เลขำธิกำร คณะกรรมกำร กบข.  

2. นายยิ่งยง นิลเสนา
    รองเลขำธิกำร กลุ่มงำนบริหำรเงินกองทุน   

3. นางศรีกัญญา ยาทิพย์
    รองเลขำธิกำร กลุ่มงำนสมำชิกสัมพันธ์

4     2     1      3     5
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6. นางวาสนา นาคถาวร
    ผู้ช่วยเลขำธิกำร กลุ่มงำนบริหำร  

7. นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร
    ผู้ช่วยเลขำธิกำร กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

8. นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล
    ผู้ช่วยเลขำธิกำร งำนบริหำรเงินลงทุน Private Market

9. นายวรุตม์ ขจรเวคิน
  ผู้ช่วยเลขำธิกำร งำนลงทุนและบริหำรผู้จัดกำรกองทุน
     Public Market 

9     6       7     8
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1. นายสมบัติ นราวุฒิชัย
  เลขำธิกำร 
  คณะกรรมกำร กบข.  
  อำยุ 56 ปี

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

กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	2
•	 หลักสูตร	Director	Certificate	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
•	 หลักสูตรอบรมความรู้ด้านการธนาคารและวิเคราะห์สินเชื่อ	
	 ธนาคารกสิกรไทย	ปี	2526
•	 ใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์	เลขทะเบียน	4976

ประวัติกำรท�ำงำน
•	 2557	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการ	คณะกรรมการ	กบข.
•	 2553	-	2556	 เลขาธิการ	สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
•	 2551	-	2556	 คณะกรรมการโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ	
	 	 บริษัทจดทะเบียนประจ�าปี	2554	-	2556	
	 	 (Steering	Committee)	
	 	 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
•	 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	
	 	 ตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2494	

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการบูรณาการระบบบ�าเหน็จบ�านาญ
•	 กรรมการ	สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
•	 ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

2. นายยิ่งยง นิลเสนา
  รองเลขำธิกำร 
  กลุ่มงำนบริหำรเงินกองทุน  
  อำยุ 56 ปี

คณะผู้บริหาร กบข.

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(เกียรตินิยม)	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	
กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	12	
•	 Certified	Financial	Planner	(CFP),	Financial	Planning	
	 Standard	Board	(FPSB)
•	 Chartered	Financial	Analyst	(CFA),	CFA	Institute
	
ประวัติกำรท�ำงำน
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไทยสมุทรประกันชีวิต	จ�ากัด
•	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานจัดการลงทุน	
	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กสิกรไทย	จ�ากัด
•	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	สถาบันวิจัยภัทร	
	 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	ภัทรธนกิจ	จ�ากัด
	
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย	1
•	 กรรมการ	กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย	2
•	 กรรมการ	บริษัท	ไทยพรอสเพอริตี้	แอ็ดไวซอรี่	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	แอล	ซี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 กรรมการจัดการการลงทุน	สภากาชาดไทย
•	 อนุกรรมการ	การพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย	
	 หลักทรัพย์	ประเภทตราสารหนี้	ตราสารอนุพันธ์	และตราสารซับซ้อน		
	 คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ส�านักคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
	 และตลาดหลักทรัพย์
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3. นางสาววริยา ว่องปรีชา
    รองเลขำธิกำร 
  กลุ่มงำนปฏิบัติกำร  
  อำยุ 59 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 Master	of	Business	Administration	(Finance),	
	 Graduate	School	of	Business,	Indiana	University	
	 (Bloomington),	USA
•	 ปริญญาตรี	อักษรศาสตร์	(เกียรตินิยม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	รุ่นที่	6	
	 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ในพระบรมราชูปถัมภ์
•	 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

ประวัติกำรท�ำงำน
•	 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�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทย	แอดมินิสเทรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
•	 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	สภากาชาดไทย

4. นางสาวนัชชา พรตปกรณ์
    รองเลขำธิกำร 
  กลุ่มงำนบริหำรควำมเสี่ยง  
    อำยุ 54 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 Master	of	Business	Administration	(Finance/Management	
	 Information	and	Decision	System),	Weatherhead	School	
	 of	Management,	Case	Western	Reserve	University,	USA
•	 ปริญญาตรี	การบัญชี	(เกียรตินิยมอับดับหนึ่ง)	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	
กำรฝึกอบรม
•	 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
	
ประวัติกำรท�ำงำน
•	 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�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ฟิทช์	เรตติ้ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	(ด้านเศรษฐกิจ	การเงินและการลงทุน)		
	 ในคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน		 	
	 มหาวิทยาลัยมหิดล
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ในคณะกรรมการบริหาร
	 สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
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5. นางศรีกัญญา ยาทิพย์
  รองเลขำธิกำร 
  กลุ่มงำนสมำชิกสัมพันธ์  
  อำยุ 52 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาเอก	บริหารธุรกิจ	สถาบันการศึกษานานาชาติ	
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Master	of	Arts	in	Mass	Communications,	
	 Leicester	University,	UK
•	 ปริญญาตรี	อักษรศาสตร์	(ภาษาอังกฤษ)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น	มหาวิทยาลัยโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	ด้านวิทยาการพลังงาน	
	 สถาบันวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นที่	2
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	14
•	 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร	รุ่นที่	17	
	 กรมกิจการพลเรือนทหารบก	
•	 โครงการฝึกอบรมส�าหรับผู้บริหารระดับสูงประจ�าปี	2553	
	 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	(สวค.)	รุ่นที่	6	ร่วมกับ	
	 Kellogg	School	of	Management	Schulich	of	Business	
	 และ	Maxwell	School	of	Citizenship	and	Public	Affairs

ประวัติกำรท�ำงำน
•	 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�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	ไทย	แอดมินิสเทรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด

6. นางวาสนา นาคถาวร
  ผู้ช่วยเลขำธิกำร 
  กลุ่มงำนบริหำร  
  อำยุ 58 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	
ประวัติกำรท�ำงำน
•	 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�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	จีพีเอฟ	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด
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7. นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร
  ผู้ช่วยเลขำธิกำร 
  กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
  อำยุ 52 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 Master	of	Science	(Computer	and	Information	Science),	
	 University	of	Minnesota,	Twin	Cities,	USA	
	 (ภายใต้ทุนการศึกษาของธนาคารกสิกรไทย)
•	 ปริญญาตรี	สถิติศาสตร์	(เกียรตินิยมอันดับสอง)	
	 สาขาสถิติประยุกต์ทางธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรฝึกอบรม
•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไทย
	 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	19	สถาบันพระปกเกล้า	(ปปร.	19)

ประวัติกำรท�ำงำน
•	 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�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	ไทย	แอดมินิสเทรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	

8. นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล
     ผู้ช่วยเลขำธิกำร 
  งำนบรหิำรเงนิลงทนุ Private Market  
     อำยุ 47 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 Master	of	Management	in	Finance,	Northwestern	University,		
	 USA
•	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง)	
	 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	
ประวัติกำรท�ำงำน
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 Director	บริษัทหลักทรัพย์	บาร์เคลย์	แคปปิตอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	บริษัทหลักทรัพย์	เมอร์ริล	ลินช์	ภัทร	จ�ากัด

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	จีพีเอฟ	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด
•		กรรมการจัดการกองทุนรวมสินทรัพย์ไทย	2
•		กรรมการ	บริษัท	รอยัล	ปอร์ซเลน	จ�ากัด	(มหาชน)	
•		กรรมการจัดการลงทุน	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
	 และสิทธิการเช่าเทสโก้	โลตัส	รีเทล	โกรท
•		กรรมการอิสระ	บริษัท	บีซีพีจี	จ�ากัด	(มหาชน)
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9. นายวรุตม์ ขจรเวคิน
  ผู้ช่วยเลขำธิกำร 
  งำนลงทุนและบริหำรผู้จัดกำรกองทุน 
  Public Market  
  อำยุ 56 ปี

ประวัติกำรศึกษำ
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)
•		ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•		ปริญญาตรีนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติกำรท�ำงำน
•	 ผู้อ�านวยการ	บริษัทหลักทรัพย์	ภัทร	จ�ากัด
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ลักษณะการด�าเนินงานของ กบข.

การจัดตั้งและสถานะ

กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	(กบข.)	เป็นกองทนุ	
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	
พ.ศ.	2539	(พระราชบัญญัติ	กบข.)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

(1)		 เป็นหลักประกันการจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญและ	
ให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออก
จากราชการ	

(2)		 ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
(3)		 จดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อืน่ให้แก่สมาชกิ
กบข.	เป็นองค์กรทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตั	ิกบข.	

ไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย	
ว่าด้วยวธิกีารงบประมาณและรายได้ของกองทนุไม่ต้องน�าส่ง	
เป็นรายได้แผ่นดิน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็น	
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัต	ิ กบข.	 เป็นผู้ก�ากับและดูแล
โดยทั่วไปซึ่งการจัดการกองทุน	โดยมีส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน	(สตง.)	เป็นผู้สอบบัญชี

หน้าที่หลัก

(1)		 ด้านลงทุน	 :	 น�าเงินที่รับจากสมาชิกและส่วน
ราชการไปลงทนุเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุภายใต้ความเสีย่ง	
ที่ยอมรับได้	 ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายและนโยบาย	
ที่คณะกรรมการก�าหนด

(2)		 ด้านสมาชิก	 :	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
ฐานข้อมูลสมาชิก	 การจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุน			
การประชาสมัพนัธ์เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้อง	
การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 ให้แก่สมาชิก		
รวมถึงการจ่ายเงินและผลประโยชน์คืนให้แก่สมาชิกเมื่อพ้น
สมาชิกภาพ

เงินของกองทุน	

 เงินของกองทุนประกอบด้วย		

1. เงินสะสม	 คือ	 เงินออมของสมาชิก	 ส่วนราชการ	
จะท�าการหกัจากเงนิเดอืนของสมาชกิเพือ่น�าส่ง	กบข.	เพือ่น�า	
เข้าบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน
เดอืน	ปัจจบุนักฎหมายก�าหนดอตัราเงนิสะสมขัน้ต�า่ร้อยละ	3		
ของเงินเดือน	 สมาชิกออมเพิ่มได้เมื่อรวมกับเงินสะสมขั้นต�า่
ต้องไม่เกินร้อยละ	15	ของเงินเดือน

2. เงินสมทบ	 คือ	 เงินที่รัฐจ่ายสมทบให้แก่สมาชิก	
ที่ออมเงินสะสม	 ส่วนราชการจะเป็นผู้เบิกจากงบประมาณ	

รายจ่ายของรฐัในอตัราทีเ่ท่ากบัอตัราเงนิสะสมขัน้ต�า่	(ร้อยละ	
3	 ของเงินเดือน)	 ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือนน�าส่ง	 กบข.		
เพื่อน�าเข้าบัญชีรายบุคคลของสมาชิก	

3. เงินประเดิม	 คือ	 เงินที่รัฐส่งเข้าบัญชีเงินราย	
บคุคลของสมาชกิทีร่บัราชการอยูก่่อนวนัที่	27	มนีาคม	2540		
ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก	 กบข.	 ตามสูตรที่ก�าหนด	 และให้		
กบข.	 จ่ายเงินดังกล่าวออกให้แก่สมาชิก	 เมื่อสมาชิกสิ้นสุด
สมาชิกภาพและเลือกรับบ�านาญ

4. เงินชดเชย		คือ	เงินที่รัฐจ่ายจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายของรัฐเข้าบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิก	ทุกครั้งที่มี
การจ่ายเงินเดือน	 ในอัตราร้อยละ	2	ของเงินเดือน	 	และให้	
กบข.	 จ่ายเงินดังกล่าวออกให้แก่สมาชิก	 เมื่อสมาชิกสิ้นสุด
สมาชิกภาพและเลือกรับบ�านาญ

5. เงินส�ำรอง	 คือ	 เงินที่รัฐจัดสรรเงินงบประมาณ	
รายจ่ายของรัฐส่งเข้าบัญชีเงินส�ารองที่	 กบข.	 เพื่อเป็น	
หลกัประกนัส�าหรบัการจ่ายบ�าเหนจ็บ�านาญให้แก่ข้าราชการ		
ในกรณีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ	 รัฐอาจตรา	
พระราชกฤษฎีกาสั่งให้	 กบข.	 น�าเงินส�ารองส่งกลับคืนเป็น	
รายได้แผ่นดินเพื่อรัฐน�าไปจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ		
และรัฐต้องจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนที่น�า	
ออกไปคืน	กบข.	ในปีงบประมาณถัดไป		ทั้งนี้	รัฐต้องจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 20	 ของ	
งบประมาณรายจ่ายบ�าเหนจ็บ�านาญของข้าราชการประจ�าปี	
เข้าบัญชีเงินส�ารองทุกปีจนกว่าเงินส�ารอง	 เงินกองกลางและ	
ดอกผลของเงินดังกล่าวจะมีจ�านวน	 3	 เท่าของงบประมาณ	
รายจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการประจ�าปี	 หลังจากนั้น	
ให้รฐัตัง้งบประมาณเพือ่ให้เงนิส�ารอง	เงนิกองกลางและดอกผล		
คงระดับ	3	เท่าของงบประมาณรายจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญของ
ข้าราชการในแต่ละปี	 แต่หากมีจ�านวนเกิน	 3	 เท่าให้	 กบข.		
น�าเงินส่วนที่เกินนั้นส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

6. เงินกองกลำง	 คือ	 เงินบริจาค	 เงินตามบัญชีเงิน	
รายบุคคลที่ไม่มีผู ้รับ	 เป็นเงินส่วนกลางที่มิใช่ของสมาชิก	
รายใด		

สมาชิก กบข.	
	
สมาชิก	กบข.		ประกอบด้วยข้าราชการ	12	ประเภท		
ข้าราชการที่เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่	 27	 มีนาคม	

2540	ทุกคน	รวมถึงผู้ซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการตั้งแต่วันที่	27	
มีนาคม	2540	ด้วย	ต้องเป็นสมาชิก																	

ข้าราชการทีร่บัราชการอยูก่่อนวนัที่	27	มนีาคม	2540		
ให้สมัครเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ
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ตารางแสดงสมาชิกแยกตามประเภทข้าราชการ ณ 31 มีนาคม 2559

หมายเหตุ	:	 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 หมายถึง	 ข้าราชการที่เป็นสมาชิก	 กบข.	 อยู่เดิมแต่ได้โอนย้ายไปปฏิบัติงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ก�าหนด	
	 โดยกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี

ลำาดับ ประเภทข้าราชการ จำานวนราย ร้อยละ

 

 1.	 ข้าราชการพลเรือน	 	317,510		 31.96

	 2.	 ข้าราชการฝ่ายตุลาการ	 	11,593		 1.17

	 3.	 ข้าราชการฝ่ายอัยการ	 	4,503		 0.45

	 4.	 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	และพนักงานมหาวิทยาลัย	 	11,895		 1.20

	 5.	 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 	335,894		 33.81

	 6.	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 	2,860		 0.29

	 7.	 ข้าราชการต�ารวจ	 	146,863		 14.78

	 8.	 ข้าราชการทหาร	 	151,960		 15.30

	 9.	 ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 	92		 0.01

	 10.	 ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง	 	1,922		 0.19

	 11.	 ข้าราชการส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 	2,491		 0.25

	 12.	 ข้าราชการส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 	2,188		 0.22

	 	 *ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 	3,727		 0.37		

	 	 รวม  993,498  100
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โครงสร้างองค์กร กบข.

คณะกรรมการ กบข.
คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน

เลขาธิการ

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน

งานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน 

Public market

• ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

• ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

• ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ

 และบริหารผู้จัดการกองทุน

• ฝ่ายบริหารแผนลงทุน

งานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน

• ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

• ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน

• ฝ่ายค้าตราสาร

งานลงทุน Private market

• ฝ่ายลงทุนอสังหาริมทรัพย์
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกจิและการลงทนุ

ภาวะเศรษฐกิจปี 2558

เศรษฐกจิโลกปี	2558	ฟ้ืนตวัในอตัราทีช่ะลอตวัลงจาก
ปีก่อนหน้า	อยูท่ีร้่อยละ	3.10	จากความแตกต่าง	(Decouple)	
ระหว่างการเติบโตของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่
และเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว	 เศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศเกิดใหม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 (GDP)	 ชะลอตัว
ลงอยู่ที่ร้อยละ	4.50	 เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจจีน	 ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการค้าระหว่างประเทศ
และระดับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกปรับตัวลดลง	 ขณะที่	
ประเทศเกิดใหม่ในภูมิภาคอื่นๆ	 เช่น	 กลุ่มอเมริกาใต้และ
ตะวันออกกลาง	ยังคงได้รับแรงกดดันจากการปรับลดลงของ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสถานการณ์ความตึงเครียดด้าน
ภูมิรัฐศาสตร์	(Geopolitics)	ที่ยังคงด�าเนินอยู่ตลอดปี	2558

ทัง้นีเ้ศรษฐกจิในกลุม่ประเทศพฒันาแล้วมกีารเตบิโต
สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา	 อยู่ที่ร้อยละ	 2.00	 น�าโดยเศรษฐกิจ
สหรฐัอเมรกิาซึง่มกีารเตบิโตอย่างชดัเจนจากการบรโิภคและ

การจ้างงานทีป่รบัตวัดขีึน้	โดยมอีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
สูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ	 2.40	 ขณะที่เศรษฐกิจสหภาพยุโรปและ
ญี่ปุ่นในปี	 2558	 ยังคงอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว	 โดยมีอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจ	 (GDP)	 ร้อยละ	 1.60	 และ	 0.50	
ตามล�าดับ	 โดยได้รับการสนับสนุนจากการด�าเนินนโยบาย
ผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณ	 (QE)	 จากธนาคารกลาง
ในภูมิภาค

เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นใน
ปี	 2558	 โดยมีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ	
(GDP)	สงูขึน้จากปีก่อนหน้าทีร้่อยละ	2.80	จากการเตบิโตของ
ภาคการท่องเทีย่วและแรงสนบัสนนุของนโยบายทางการคลงั
จากภาครัฐที่เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรม	ประกอบกับการด�าเนิน
นโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายจากธนาคารแห่งประเทศไทย	
ทีส่ามารถช่วยพยงุการชะลอตวัทางเศรษฐกจิภายในประเทศ	
อย่างไรกต็าม	ภาคการส่งออกและการลงทนุภาคเอกชนยงัคง
เตบิโตลดลงจากปีก่อนหน้า	เนือ่งจากข้อจ�ากดัเรือ่งการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกิจโลกและระดับหนี้ภาคครัวเรือน

เศรษฐกิจโลก	 3.1	 3.4	 3.3	 3.3	 3.5	 3.9

กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว	 2.0	 1.8	 1.2	 0.4	 1.5	 1.5

	 สหรัฐอเมริกา	 2.4	 2.4	 2.2	 0.1	 1.6	 1.5

	 กลุ่มประเทศยูโร	 1.6	 0.9	 -0.5	 0.0	 0.4	 1.3

	 ญี่ปุ่น	 0.5	 0.0	 1.6	 0.8	 2.7	 0.4

กลุ่มประเทศเกิดใหม่	 4.5	 4.8	 5.1	 4.5	 4.4	 4.9

	 จีน	 6.9	 7.3	 7.7	 1.4	 2.0	 2.6

	 ไทย	 2.8	 0.9	 2.8	 -0.9	 1.9	 2.2

ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(ร้อยละ YoY)

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(ร้อยละ YoY)

กลุ่มประเทศ

ที่มา	:	Bloomberg,	GPF	Analysis	/	

หมายเหตุ	:	YoY	=	การเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบปีต่อปี

ดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจส�าหรับปี 2558 เปรียบเทียบปี 2556 - 2557 ของกลุ่มประเทศหลัก
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ตลาดการลงทุนปี 2558

การลงทุนในปี	 2558	 มีความผันผวนตามภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง	 ผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม	
ยงัคงถกูกดดนั	ตราสารทนุโลก	(MSCI	World)	มผีลตอบแทน
ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ	 0.87	 ขณะที่ตลาดทุนกลุ่ม
ประเทศเกิดใหม่	(MSCI	EM)	ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องจาก
ปีก่อนหน้าร้อยละ	14.92	ตามการปรับตัวลงของระดับราคา
น�้ามัน	(Brent)	ที่ให้ผลตอบแทนต�่าลงร้อยละ	34.97

ทั้งนี้	 ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้วมีผลตอบแทน
โดยรวมเพิม่สงูขึน้ในปี	2558	ตราสารทนุสหภาพยโุรป	(Euro	
STOXX)	และตราสารทนุประเทศญีปุ่น่	(Nikkei225)	ปรบัตวั
สูงขึ้นจากต้นปีร้อยละ	10.33	และ	11.00	ตามล�าดับ	ขณะที่
ตราสารทุนประเทศสหรัฐอเมริกา	(S&P500)	ปรับตัวเพิ่มขึ้น	
เลก็น้อยร้อยละ	1.38	เนือ่งจากนกัลงทนุคาดการณ์ถงึแรงกดดนั	
ต่อผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีน	ทีอ่าจถกูกระทบจาก
การปรบัขึน้ของอตัราดอกเบีย้นโยบายและการแขง็ค่าของค่า	
เงินดอลลาร์สหรัฐ	(DXY	Index)	ที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	9.26

ผลตอบแทนการลงทุนของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ย้อนหลังระหว่างปี 2554-2558

ตรำสำรทุน

ตราสารทุนโลก	(MSCI	World)	 -0.87	 9.63	 7.59

					สหรัฐอเมริกา	(S&P500)	 1.38	 15.13	 12.57

					ยุโรป	(Euro	STOXX)	 10.33	 12.45	 7.54

					ญี่ปุ่น	(Nikkei225)	 11.00	 24.44	 15.37

ตราสารทุนประเทศก�าลังพัฒนา	(MSCI	EM)	 -14.92	 -6.76	 -4.81

ตราสารทุนประเทศไทย	(SET	Index)	 -11.23	 0.63	 8.23

ตราสารทุนประเทศไทย	(SET50	Index)	 -16.03	 -1.78	 5.97

ตรำสำรหนี้

พันธรัฐบาลสหรัฐ	(Barclays	US	Govt	Index)	 0.86	 1.01	 2.77

พันธรัฐบาลไทย	(ThaiBMA	Govt	Bond	Index)	 4.00	 4.54	 4.25

สินค้ำโภคภัณฑ์

น�้ามันดิบ	(Brent)	 -34.97	 -22.15	 -12.13

ทองค�า	(Gold)	 -10.42	 -12.21	 -5.06

อัตรำแลกเปลี่ยน

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ	(DXY	Index)	 9.26	 7.88	 4.96

ค่าเงินบาท	(THB/USD)	 -9.66	 -5.99	 -4.01

สินทรัพย์ 2558 เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี

ที่มา	:	Datastream,	Bloomberg,	ThaiBMA

หมายเหตุ:	การค�านวณผลตอบแทนตราสารทุนอยู่ในรูปแบบของ	Total	Return,	การค�านวณดัชนี	MSCI	World	และ	MSCI	EM	อยู่ในรูปของค่าเงิน	USD

หน่วย	:	ร้อยละต่อปี
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ผลตอบแทนการลงทุนไทยปี	 2558	 มีทิศทาง	
ทีส่อดคล้องกบัผลตอบแทนการลงทนุในกลุม่ประเทศเกดิใหม่
โดยรวม	 ตลาดทุนไทยยังคงเผชิญภาวะผันผวนตามทิศทาง
ตลาดทุนโลก	 และปัจจัยทางเศรษฐกิจภายในประเทศ	 โดย
ดัชนีตลาดทุนไทย	(SET50	total	return	Index)	ปรับลดลง
จากต้นปีร้อยละ	16.03	ตามการลดลงของดัชนีอุตสาหกรรม
หลักในกลุ่มพลังงาน	 กลุ่มธนาคาร	 และกลุ่มสื่อสาร	 ขณะที่
เงินบาทอ่อนค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ	 9.66	 ตามการไหลออกของ
เงินทุนจากกลุ่มประเทศเกิดใหม่	อย่างไรก็ตาม	ผลตอบแทน
ของพนัธบตัรรฐับาลในปี	2558	ยงัมผีลตอบแทนอยูใ่นเกณฑ์ดี	
พนัธบตัรรฐับาลไทย	(Thai	BMA	Govt	Bond	0-10	year	Index)	
มผีลตอบแทน	อยูท่ีร้่อยละ	4.00	ขณะทีพ่นัธบตัรรฐับาลสหรฐั	
(Barclays	US	Govt	Index)	มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	
อยู่ที่ร้อยละ	0.86

แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2559

เศรษฐกจิโลกปี	2559	ยงัคงอยูใ่นช่วงฟ้ืนตวั	(Recovery	
stage)	 การเติบโตคาดว่าจะเป็นไปในลักษณะค่อยเป็น
ค่อยไปตามภาวะการฟื ้นตัวทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน	
ในแต่ละภูมิภาค	 ทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้วยังคงมีความแตกต่างกับเศรษฐกิจ	
ในกลุ ่มประเทศเกิดใหม่	 โดยเศรษฐกิจของกลุ ่มประเทศ
พฒันาแล้วมแีนวโน้มทีจ่ะฟ้ืนตวัเพิม่ขึน้ตามล�าดบั	การด�าเนนิ
นโยบายทางการเงินในภาพรวมยังคงเป็นไปแบบผ่อนคลาย		

แม้ธนาคารกลางสหรัฐ	มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เพิม่ขึน้ในระหว่างปี	2559	แต่คาดว่าจะเป็นการทยอยปรบัขึน้	
ทีละน้อย	 เพื่อรักษาสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ	 และ	
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตลาดเงินและตลาดทุนโลก

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศเกิดใหม่มีแนวโน้มจะเติบโต
ในอัตราที่ชะลอตัวลงต่อเนื่องในปี	 2559	 ตามทิศทางของ
เศรษฐกิจจีนที่เติบโตลดลงกว่าในอดีต	 และยังคงอยู่ระหว่าง
การเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างทางเศรษฐกจิ	โดย	กบข.	คาดว่า
รัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศจีน	จะสามารถบริหาร
เศรษฐกิจในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
โดยรัฐบาลจีนจะทยอยออกมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ	
เพิ่มเติม	 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวช่วงปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ	 และป้องกันภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่อาจ
เกิดขึ้น

เศรษฐกจิไทยในปี	2559	มแีนวโน้มจะฟ้ืนตวัอย่างช้าๆ	
จากการสนับสนุนของนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการ
ใช้จ่ายด้านการลงทุนของภาครัฐ	โดยได้รับแรงสนับสนุนจาก
การรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต�่าจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย	ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น	
ต่อเนื่อง	 ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�าคัญตัวหนึ่ง	
ให้กบัประเทศไทย	อย่างไรกต็าม	เศรษฐกจิไทยยงัคงมข้ีอจ�ากดั	
ต่อการฟื้นตัวทั้งจากปัจจัยภายใน	และปัจจัยภายนอก	ได้แก่	
ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนในระดับสูง	 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ใน	
ระดบัต�า่	ปัญหาภยัแล้งทีอ่าจทวคีวามรนุแรงเพิม่ขึน้	และแนวโน้ม	
การส่งออกที่อยู่ในระดับต�่าตามทิศทางของเศรษฐกิจโลก

การประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจปี 2559

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ	(GDP)

	 •	 สหรัฐอเมริกา	 2.4	 2.4	 2.3

	 •	 ยุโรป	 0.9	 1.6	 1.4

	 •	 ญี่ปุ่น	 0.0	 0.5	 0.7

	 •	 จีน	 7.3	 6.9	 6.5-6.8	

	 •	 ไทย	 0.9	 2.8	 2.5-3.0

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป	(CPI)	ไทย	 1.9	 -0.9	 0.6

ตัวเลขเศรษฐกิจ (ประมาณการ) 2557 2558 2559F

ที่มา	:	Bloomberg,	GPF	Analysis
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การด�าเนนิงานด้านการลงทนุในปี 2558

ด้วยตระหนักว ่าภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน	
มีการเปลี่ยนแปลง	และผันผวนมากกว่าอดีต	กบข.	จึงด�าเนิน
นโยบายการลงทนุอย่างรอบคอบ	ระมดัระวงั	พร้อมปรบัเปลีย่น	
กลยุทธ์การลงทุนให้ทันต่อสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน	
ที่ผันผวน	 ในลักษณะทั้งตั้งรับและเชิงรุกเมื่อสถานการณ์	
และโอกาสอ�านวย	พร้อมกบัการให้ความส�าคญัต่อการเตรยีม
สภาพคล่องที่จะใช้ส�าหรับโครงการ	Undo

ในการด�าเนนิการด้านการลงทนุเพือ่สร้างผลตอบแทน
จากความผนัผวนของตลาดทนุนัน้	กบข.	ได้ด�าเนนิการภายใต้	
กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด	 ในส่วนของวิธีการนั้น	
กบข.	 ได้มีการจัดสรรสัดส่วนสินทรัพย์การลงทุนระยะสั้น	
(Tactical	 Asset	 Allocation)	 โดยได้มีการเพิ่มน�้าหนัก	
การลงทุนในตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว	 ตามภาวะ
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าวที่เริ่มฟื้นตัว	 ท�าให้ได้	
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างเป็นที่น ่าพอใจ	 ในส่วนสินค้า
โภคภัณฑ์นั้น	 กบข.	 ได้ปรับลดสัดส่วนสินทรัพย์ลงทุน		
ทัง้นีเ้พราะวเิคราะห์แล้ว	และเหน็ว่าภาวะราคาสนิค้าโภคภณัฑ์	
ก�าลงัปรบัตวัลดลง	การบรหิารจดัการในส่วนนีช่้วยลดความเสีย่ง	
ในพอร์ตการลงทุน	กบข.	ได้ดี

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศนั้น	 กบข.	 ได้มี
การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนในลักษณะเชิงรุกมากขึ้น	 ทั้งนี้	
เพื่อป้องกันไม่ให้ผลตอบแทนการลงทุนในต่างประเทศต้อง
ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ในประเทศ	 ขณะที่สามารถแสวงหาผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม
จากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทในช่วงที่ผ่านมา	 ทั้งนี้	 กบข.	
ได้ทยอยท�าก�าไรจากการปรับขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ใน
ต่างประเทศ	 เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนต่างประเทศของ
ส�านักงานไม่ให้เกินเพดานกฎกระทรวงในปัจจุบันที่ก�าหนด
ไว้ไม่เกินร้อยละ	 25	 ของเงินกองทุน	 และได้เตรียมแผนการ
ลงทุนเพื่อรองรับการขยายสัดส่วนการลงทุนต่างประเทศ	
เพิ่มเป็นร้อยละ	 30	 ในระยะต่อไป	 โดยเน้นน�า้หนักการเพิ่ม
สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่คาดหวังสูง	
และช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนโดยรวม	
เช่น	 การลงทุนทางเลือกต่างประเทศ	 ตราสารทุนโลกตลาด
พัฒนาแล้ว	และตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก	เป็นต้น

นอกจากนี	้กบข.	ยงัเพิม่สดัส่วนการลงทนุในสนิทรพัย์
ลงทนุทางเลอืกในต่างประเทศ	เช่น	Absolute	Return	Funds	
ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช ่วยกระจายความเสี่ยงและเสริมสร้าง
เสถียรภาพของผลตอบแทนกองทุนในระยะยาว	 โดยตาราง
ต่อไปนี้แสดงรายละเอียดการจัดสัดส่วนเงินลงทุนตามแผน
จัดสรรการลงทุนระยะยาว	 เปรียบเทียบการลงทุนจริงกับ
สัดส่วนเป้าหมายรายปี	 โดยแบ่งประเภทสินทรัพย์ตาม
คณุลกัษณะเป็น	4	กลุม่	ได้แก่	กลุม่รบัมอืการถดถอย	(Safety	
Assets)	 กลุ่มกระจายความเสี่ยง	 (Diversifiers)	 กลุ่มรับมือ
เงินเฟ้อ	(Inflation	Sensitive)	และกลุ่มรองรับการขยายตัว	
(Growth	Assets)
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กลุ่มรับมือกำรถดถอย

ตราสารหนี้ภาครัฐไทย	 39.0	 29.0	 29.1

ตราสารหนี้ระยะสั้นไทย	 5.0	 18.0	 15.1

กลุ่มกระจำยควำมเสี่ยง

ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย	 6.0	 14.4	 15.2

ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก	 7.0	 0.0	 0.0

ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่	 5.0	 0.7	 0.7	

Absolute	Return	Funds	 2.0	 4.0	 3.8

กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ

อสังหาริมทรัพย์ไทย	 5.0	 4.5	 4.4

สินค้าโภคภัณฑ์	 1.5	 0.0	 0.0

อสังหาริมทรัพย์โลก	 3.5	 2.5	 2.5

โครงสร้างพื้นฐาน	 2.0	 1.5	 1.3

ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ	 0.0	 1.0	 1.1

กลุ่มรองรับกำรขยำยตัว

ตราสารทุนไทย	 6.0	 9.0	 10.5

ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว	 8.0	 9.8	 11.7

ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่	 4.0	 2.0	 1.7

ตราสารทุนจีน	 0.0	 0.7	 0.7

ไพรเวทอิควิตี้ไทย	(และในภูมิภาค)	 2.0	 1.0	 0.8

ไพรเวทอิควิตี้โลก	 4.0	 2.0	 1.4	

รวม 100.0 100.0 100.0

ประเภทสินทรัพย์ สัดส่วนการลงทุน
ระยะยาว (SAA)

สัดส่วนเป้าหมาย
ปี 2558*

สัดส่วนการลงทุนจริง
สิ้นปี 2558

สัดส่วนการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation : SAA),
สัดส่วนเป้าหมายปี 2558 และสัดส่วนการลงทุนจริง สิ้นปี 2558

หมายเหตุ	:	*สัดส่วนเป้าหมายปี	2558	ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ	Undo

	 	 :	ตวัเลขจากตารางขา้งตน้	มกีารปดัเศษทศนยิม	
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การด�าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
ฉบับปัจจุบัน	 (2558-2561)	ได้ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์		
กบข.	 เป็น	 “สถาบันหลักที่สมาชิกไว้วางใจในการบริหาร	
เงินออมเพื่อการเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข”	
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์	4	ด้าน	ดังนี้	

ยุทธศาสตร์ที่	1	:	สร้างความมั่นคงในการเกษียณของ	
	 สมาชิก

ยุทธศาสตร์ที่	2	:	เสรมิสร้างความเชือ่มัน่และไว้วางใจ
ยุทธศาสตร์ที่	3	:	พัฒนากระบวนการ	และเทคโนโลยี	

	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถองค์กร
ยทุธศาสตร์ที่	4	:	พฒันาบคุลากรสูค่วามเป็นเลศิ	และ	

	 ผูกพันกับองค์กรสูง
โดยในปี	2558	กบข.	ได้ด�าเนนิการในแต่ละยทุธศาสตร์	

ดังนี้		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความมั่นคงในการ
เกษียณของสมาชิก

	
กบข.	 ให้ความส�าคัญกับการสร้างความเพียงพอ	

หลงัการเกษยีณอายขุองสมาชกิมาโดยตลอด	ผ่านการก�าหนด
นโยบายการลงทุนที่เหมาะสม	 ใช้เครื่องมือทางการเงิน	
เพื่อเพิ่มผลตอบแทน	 ปรับปรุงกระบวนการลงทุนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	 รวมถึงการให้บริการทางการเงินต่างๆ
แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง	

ในปี	 2558	 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเปิดโอกาสให้	
สมาชกิเลอืกลาออกจากการเป็นสมาชกิ	และกลบัไปรบับ�านาญ	
สตูรเดมิ	(Undo)	ท�าให้มสีมาชกิบางส่วนได้ขอลาออกจากการ	
เป็นสมาชกิ	ซึง่ส่งผลให้โครงสร้างอายสุมาชกิกองทนุหลงั	Undo	
เปลีย่นไป	กบข.	จงึได้มกีารทบทวนสดัส่วนการลงทนุในสนิทรพัย์	
ต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับโครงสร้างอายุสมาชิกใหม่	 ในเรื่อง
การเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน	 ได้พัฒนาระบบการจัดการ	
ความเสี่ยงดา้นลงทุนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นท�าให้ได้
ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น	 และจัดท�านโยบาย	
การลงทนุ	และกรอบความเสีย่งในการบรหิารอตัราแลกเปลีย่น	

ในส่วนของการพฒันาการให้บรกิารทางการเงนิต่างๆ	
แก่สมาชิกเพื่อสร้างความเพียงพอให้กับสมาชิก	 กบข.	 ได้ให้
ความส�าคัญในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง	 ในปี	 2558	 กบข.	 ได้
รณรงค์ส่งเสริมให้สมาชิกออมเพิ่ม	 รวมทั้งประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้เรื่องแผนสมดุลตามอายุว่าเป็นแผนการลงทุน	

ที่ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ	 ตามอายุ	
โดยอัตโนมัติ	 สามารถสร้างความเพียงพอของเงินเพื่อการ
เกษียณภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมส�าหรับสมาชิก
แต่ละวัยได้		นอกจากนี้ยังได้ศึกษาหา	Optimal	Glide	Path	
ของแผนสมดลุตามอายเุพือ่ให้เกดิประโยชน์กบัสมาชกิ	กบข.	
โดยรวมมากที่สุด	 พร้อมทั้งได้ศึกษาทบทวนอัตราสะสม/
สมทบของสมาชิกว่ามีความเหมาะสม	 สามารถสร้างความ
เพยีงพอให้กบัสมาชกิหลงัเกษยีณหรอืไม่อย่างไร	ผลการศกึษา
จะน�าไปสู่การท�าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความเชื่อมั่น
และไว้วางใจ	

	
จากผลส�ารวจความผูกพันของสมาชิกปี	2557	พบว่า	

ตัวแปรส�าคัญที่มีผลต่อความผูกพัน	 กบข.	 คือ	 ทัศนคติ	
ทางการเงินและการลงทุนของสมาชิก	 ดังนั้นในปี	 2558		
กบข.	 จึงให้ความส�าคัญกับการให้ความรู้เรื่องการวางแผน
ทางการเงนิและการลงทนุให้แก่สมาชกิ	(Financial	Literacy)	
โดยพัฒนาเนื้อหาและก�าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมในการ	
ให้ความรู ้ เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน	
ให้เหมาะสมตามสมาชิกแต่ละกลุ ่ม	 นอกจากนี้ได ้ผลิต	
และเผยแพร่วีดิทัศน์ทางการเงิน	 จ�านวน	 3	 ตอน	 ได้แก่		
(1)	 ลดรายจ่าย	 (2)	 เพิ่มรายได้	 และ	 (3)	 บริหารหนี้	 ลงใน	
สื่อประชาสัมพันธ์	กบข.	และสื่อส่วนราชการ			

เนื่องจากสมาชิกมีอยู ่ทั่วประเทศเป็นจ�านวนมาก		
เพือ่ให้การสือ่สารและให้บรกิารเข้าถงึสมาชกิอย่างครอบคลมุ	
ทุกกลุ่มทั่วประเทศ	 กบข.	 จึงต้องอาศัยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
เป็นเครือ่งมอื	ในปี	2558	กบข.	ได้จดัอบรมพนัธมติรวทิยากร
เพิม่เตมิ	มผีูเ้ข้าร่วม	278	คน	และได้ประสานงานกบัพนัธมติร
วิทยากรในการจัดบรรยายให้กับสมาชิกจ�านวน	 103	 ครั้ง		
ใน	90	หน่วยงาน	รวมสมาชิกในหน่วยงานที่ได้รับความรู้ผ่าน
พันธมิตรวิทยากร	 จ�านวน	 12,813	 คน	 พร้อมจัดท�าข้อมูล
เพิม่ในเวบ็พอร์ทลัพนัธมติรตวัแทนเป็นรายเดอืนในเมนตู่างๆ	

ในปี	 2558	 กบข.	 ได้ส�ารวจความผูกพันของสมาชิก
เป็นปีที่	2	ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อความ	
ผูกพันที่สมาชิกมีต่อ	 กบข.	 ได้แก่	 ระดับความรู้ด้านการเงิน
และการลงทุนของสมาชิก	รวมถึงความรู้	ความคาดหวัง	และ
ทัศนคติที่สมาชิกมีต่อ	กบข.	ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวถูกน�ามา
ก�าหนดกลยุทธ์	และแนวทางการสื่อสารส�าหรับสมาชิกต่อไป	
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อีกบทบาทหนึ่งที่	 กบข.	 ด�าเนินการนอกจากการให้
ความรู้ทางด้าน	 Financial	 Literacy	 แก่สมาชิกแล้ว	 กบข.
ในฐานะสถาบันด้านเงินออมเพื่อการเกษียณของประเทศ		
มส่ีวนร่วมในการเผยแพร่แลกเปลีย่นความรูห้รอืผลงานวจิยัสู่
หน่วยงานระดับนโยบาย	องค์กรชั้นน�าในอุตสาหกรรม	ทั้งใน	
และต่างประเทศ	และสูส่าธารณชน	ปี	2558	กบข.	ได้มโีอกาส	
จัดสัมมนาให้กับประชาชน	 แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงาน
นโยบาย	รวมถึงองค์กรต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	

ในปี 	 2558	 กบข.	 ได ้รับเกียรติจากนิตยสาร		
AsianInvestor	 เข้ารับรางวัลนักลงทุนสถาบันยอดเยี่ยม	
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ประเภทกองทุนบ�านาญ
ภาครัฐและ	 Sovereign	Wealth	 Fund	 ส�าหรับกองทุนฯ		
ที่มีความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล	การลงทุน	และนวัตกรรม	
และเป็นผู้น�าการพัฒนาระบบ	 และกระบวนการลงทุนในหมู่
นักลงทุนสถาบันในภูมิภาคเอเชีย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากระบวนการ
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
องค์กร 

	
กบข.	ตระหนกัดว่ีาการด�าเนนิงานอย่างมธีรรมาภบิาล

และการบรหิารความเสีย่งทีด่	ีจะท�าให้สมาชกิเกดิความเชือ่มัน่	
กบข.	 จึงน�าหลักการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการ	
iGRC		(Integrated	Governance	Risk	Management	and	
Compliance)	มาใช้ตั้งแต่ปี	2557	โดยในปี	2558	กบข.	ได้
จัดท�ากรอบการด�าเนินงานตามนโยบาย	iGRC	ปรับปรุงแผน
แม่บทบริหารความเสี่ยง	 โดยเพิ่มเติมความเชื่อมโยงระหว่าง
งานด้านธรรมาภิบาล	 บริหารความเสี่ยง	 และการปฏิบัติ	
ตามกฎหมายรวมถงึนโยบายและกฎระเบยีบต่างๆ	นอกจากนี้	
ยังมีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ของผู ้เกี่ยวข้องกับ	 iGRC		
อย่างชัดเจน	 ตลอดจนเริ่มวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ	
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ	 รวมถึงได้ปรับปรุงคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงทุกด้าน	 โดยทบทวนแม่บทบริหารความเสี่ยง		
รวมทัง้สือ่สารท�าความเข้าใจแก่พนกังานในทกุระดบัให้ทราบ
และเข้าใจถงึหลกัการของ	iGRC	ร่วมกนั	เพือ่ให้เกดิวฒันธรรม
การบริหารความเสี่ยง	 และเน้นปลูกฝังเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงให้อยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายงาน		
นอกจากนี้ยังได ้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 (IT	 Master	 Plan)	 ปี	 2558	 -	 2561	 และ

ปรับปรุงระเบียบและแนวปฎิบัติในการบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย		
และแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล	 และสอดคล้องกับ	
สภาพแวดล้อมการใช้งานในปัจจุบัน

นอกจากนี้ 	 กบข.	 ยังให ้ความส�าคัญกับการน�า
เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานและ	
ให้บริการแก่สมาชิก	 ในปี	 2558	 ได้เปิดให้บริการสมาชิก	
ผ่าน	 Smartphone	 ในเรื่องโปรแกรมประมาณการความ
เพียงพอหลังเกษียณ	 ส�าหรับค�านวณเงินที่เพียงพอเพื่อการ
เกษียณ	 เพื่อส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน	 และเพิ่มเมนู	
ข่าวสารและเกร็ดความรู้การออม	 เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้าน	
การเงิน	 (Financial	 Literacy)	 ให้แก่สมาชิก	 หลังจากที่	
ในปี	 2557	 ได้เปิดให้บริการเรื่องการตรวจสอบยอดเงิน
ปัจจุบัน	 เปลี่ยนแผนการลงทุน	 ท�ารายการออมเพิ่ม	 หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง

	
ยุทธศาสตร์ที่  4 : พัฒนาบุคลากรสู ่ 
ความเป็นเลิศและผูกพันกับองค์กรสูง 

ในปี	2558	กบข.	ยงัคงให้ความส�าคญัในเรือ่งการปลกูฝัง	
วฒันธรรมองค์กรให้พนกังานมคีณุสมบตั	ิ“เก่ง	ด	ีมจีติบรกิาร”	
การพฒันาพนกังานให้มคีณุสมบตัดิงักล่าว		นอกจากการอบรม
ให้ความรู้ในหลักสูตร	SMART	GPF	แล้ว	ในปี	2558	ได้จัด
กจิกรรม	และเพิม่ช่องทางในการสือ่สารวฒันธรรมกบัพนกังาน
เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 สร้างความเข้าใจ	 และ	
ความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้นอีกด้วย
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งบการเงนิอย่างย่อปี 2558

เงินลงทุนและหลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญาให้ยืมหลักทรัพย์	 706,454		 708,023	 (0.22)	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 5,334		 4,853	 9.91	

ลูกหนี้จากการลงทุน	 3,236	 4,712	 (31.32)	

อื่นๆ	 	346	 130	 166.15

รวมสินทรัพย์  715,370 717,718 (0.33)

เจ้าหนี้จากการลงทุน			 784		 	2,750	 	(71.49)	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 260	 318	 (18.24)	

เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง	 156		 173	 (9.83)	

เงินรอจ่ายคืนสมาชิก	 85	 166	 	(48.80)	

อื่นๆ	 393		 366	 7.38	

รวมหนี้สิน          1,678       3,773  (55.53)

รวมสินทรัพย์สุทธิ 713,692 713,945 (0.04)

สินทรัพย์สุทธิต้นงวด 713,945

เงินรับสมาชิกและอื่นๆ	 34,925

เงินรับจากกระทรวงการคลังที่เรียกว่า	เงินส�ารอง	 142,567	

ผลประโยชน์สุทธิส�าหรับปี	2558	 23,180	

เงินจ่ายคืนสมาชิกและอื่นๆ	 (200,128)

เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลังจากการเลือกรับบ�าเหน็จ	 (797)

สินทรัพย์สุทธิปลำยงวด 713,692

ฐานะการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิปี 2558

2558งบการเงินรวม 2557 ผลต่าง
(ร้อยละ)

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หมายเหตุ	:	เงนิส�ารองและเงินจ่ายคืนสมาชิกมีจ�านวนสูง	เนื่องจากการ	Undo
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รายได้เงินปันผล	ดอกเบี้ยรับและอื่นๆ	 22,408		 21,457						 4.43		

รายได้ค่าเช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์				 1,250			 1,084							 15.31

	 รำยได้รวม 23,658 22,541     4.96							

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน		 1,157			 1,103					 4.90	

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า					 411						 391							 5.12			

	 ค่ำใช้จ่ำยรวม 1,568 1,494 4.95  

 รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย             22,090              21,047 4.96	

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน					 3,034							 (1,118)						 371.38

ก�าไรสุทธิจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน		 11,165		 7,257				 53.85

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า		 (13,157)			 10,895	 (220.76)

ส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 48	 (270)	 117.78			

 รวมรำยกำรก�ำไรสุทธิจำกเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและ

  ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุน 1,090 16,764 (93.50)

ผลประโยชน์สุทธิ                23,180 37,811 (38.70) 

ผลการด�าเนินงานรวม

2558งบการเงินรวม 2557 ผลต่าง
(ร้อยละ)

หน่วย	:	ล้านบาท
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รายงานทางการเงินปี 2558 โดยย่อของบริษัทย่อยและกองทุน

บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ากัด 

บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ากัด

2558 2557

2558 2557

2558 2557

2558 2557

2558 2557

2558 2557

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

ผลต่าง

ผลต่าง

ผลต่าง

ผลต่าง

ผลต่าง

ผลต่าง

ฐานะการเงิน

ฐานะการเงิน

ฐานะการเงิน

ผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงาน

สินทรัพย์	 57	 60	 (3)	 (5.00)

หนี้สิน	 12	 12	 -	 -

รวมสินทรัพย์สุทธิ 45 48 (3) (6.25)

สินทรัพย์	 104	 11	 93	 845.45

หนี้สิน	 97	 4	 93	 2,325.00

รวมสินทรัพย์สุทธิ 7 7 - -

สินทรัพย์	 75	 85	 (10)	 (11.76)

หนี้สิน	 6	 8	 (2)	 (25.00)

รวมสินทรัพย์สุทธิ 69 77 (8) (10.39)

รายได้	 37	 53	 (16)	 (30.19)

ค่าใช้จ่าย	 34	 47	 (13)	 (27.66)

ก�ำไรสุทธิ 3 6 (3) (50.00)

รายได้	 128	 8	 120	 1,500.00

ค่าใช้จ่าย	 128	 7	 121	 1,728.57

ก�ำไรสุทธิ - 1 (1) (100.00)

รายได้	 24	 42	 (18)	 (42.86)

ค่าใช้จ่าย	 32	 37	 (5)	 (13.51)

ก�ำไร(ขำดทุน)สุทธิ (8) 5 (13) (260.00)

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ
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กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1

กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 2

2558

2558

2557

2557

2558 2557

2558 2557

ร้อยละ

ร้อยละ

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

ผลต่าง

ผลต่าง

ร้อยละ

ร้อยละ

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

ผลต่าง

ผลต่าง

ฐานะการเงิน

ฐานะการเงิน

ผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงาน

สินทรัพย์	 3,416	 3,476	 (60)	 (1.73)

หนี้สิน	 	169	 			163	 6	 3.68

รวมสินทรัพย์สุทธิ 3,247 3,313 (66) (1.99) 

สินทรัพย์	 -	 2,795	 (2,795)	 (100.00)

หนี้สิน	 	-	 			48	 (48)	 (100.00)

รวมสินทรัพย์สุทธิ - 2,747 (2,747) (100.00)

รายได้	 476	 443	 33	 7.45

ค่าใช้จ่าย	 120	 124	 (4)	 (3.23)

ก�าไร	(ขาดทุน)	

ที่ยังไม่เกิดขึ้น

จากการปรับมูลค่า	 (87)	 11	 (98)	 (890.91)

ก�ำไรสุทธิ 269 330 (61) (18.48)

รายได้	 160	 179	 (19)	 (10.61)

ค่าใช้จ่าย	 112	 130	 (18)	 (13.85)

ก�าไร	(ขาดทุน)	

ที่ยังไม่เกิดขึ้น

จากการปรับมูลค่า	 28	 27	 1	 3.70

ก�ำไรสุทธิ 76 76 - -

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย	2	 ครบอายุโครงการเมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2558	กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์	(เซอร์วิส	อพาร์ทเมนท์)	

	 โครงการซัมเมอร์เซ็ท	เลคพ้อยท์	โอนเป็นของ	กบข.	ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว
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ค�าอธบิายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน
ส�าหรบังบการเงนิปี 2558

กบข.	 ได้น�าแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	
และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการ	
จัดท�าค�าอธิบายเพิ่มเติมและวิเคราะห์งบการเงิน	 เพื่อให้ผู้ใช้	

งบการเงนิเข้าใจผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงนิของ	กบข.	
ได้ดียิ่งขึ้น	 โดยมีรายละเอียดค�าอธิบายและบทวิเคราะห์
ส�าหรับงบการเงินปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	ดังนี้

1. ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน

1.1 ผลการด�าเนินงาน

1.1.1 ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนและผลประโยชน์สุทธิ

ปี 2558 ปี 2557

ร้อยละจำานวน

เพิ่ม (ลด)รายละเอียด

รายได้จากการด�าเนินงาน		 24,748		 39,305		 (14,557)	 (37.04)

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน		 1,568		 1,494		 74		 4.95	

ผลประโยชน์สุทธิ 23,180          37,811 (14,631) (38.70)

กบข.	มรีายได้จากการด�าเนนิงานของปี	2558	เท่ากบั	
24,748	 ล้านบาท	 โดยรายได้หลักๆ	 มาจากรายได้จาก	
การลงทุนคิดเป็นมูลค่า	 22,544	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็น	
ร้อยละ	 91.09	 ของรายได้จากการด�าเนินงานทั้งหมด	
โดยรายได้จากการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมาลดลงคิดเป็น	
ร้อยละ	37.04	จากปีก่อน	เนือ่งจากการบนัทกึรายการขาดทนุ
ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุตามราคาตลาด	
(Unrealized	Loss)	จ�านวนเท่ากับ	13,157	ล้านบาท	ส่วน
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานในปี	2558	เพิ่มขึ้น	74	ล้านบาท	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.95	ส่งผลให้	กบข.	มีผลประโยชน์สุทธิ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 เท่ากับ	 23,180		
ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	38.70	เมื่อเทียบกับปี	2557

ในปี	 2558	 อัตราผลประโยชน์สุทธิของสมาชิก		
(หลงัหกัค่าใช้จ่าย)	เท่ากบัร้อยละ	3.41ท�าให้อตัราผลตอบแทน	
การลงทนุสทุธ	ิ(หลงัหกัค่าใช้จ่าย)	ตัง้แต่ตัง้กองทนุในส่วนของ
สมาชกิเฉลีย่เท่ากบัร้อยละ	6.70	ต่อปี	ซึง่สงูกว่าอตัราดอกเบีย้
เงินฝากประจ�าเฉลี่ยที่ร้อยละ	2.96	ต่อปี

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรายสินทรัพย ์		
(ก่อนหกัค่าใช้จ่าย)	ส�าหรบักองทนุส่วนสมาชกิ	มรีายละเอยีด
ดังต่อไปนี้

ตรำสำรหนี้ ในปี	2558	การลงทุนในตราสารหนี้ไทย	
ของ	 กบข.	 ให้ผลตอบแทนร้อยละ	 3.73	 ซึ่งมาจากรายได้
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและตราสารหนี้ที่ลงทุน	 รวมถึง
ก�าไรจากตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	 เนื่องมาจาก
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นปรับลดลงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย	
ของประเทศไทยที่ปรับลดลงจากร้อยละ	2.00	ณ	ต้นปี	2558	
เป็นร้อยละ	 1.50	ณ	สิ้นปี	 2558	ส่วนการลงทุนในตราสาร	
หนีโ้ลก	ให้ผลตอบแทนร้อยละ	3.00	จากมลูค่าตราสารหนีโ้ลก	
ที่ปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะตราสารหนี้โลกในกลุ่มประเทศยุโรป
และสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งเป็นผลจากการด�าเนินนโยบายเพิ่ม
สภาพคล่องของธนาคารกลางซึ่งส่งผลให้มูลค่าพันธบัตร	
โดยรวมปรับตัวสูงขึ้น

ตรำสำรทนุ การลงทนุในตราสารทนุไทยให้ผลตอบแทน	
ติดลบร้อยละ	 14.26	 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยชะลอตัว		
ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศลดลง	 หุ้นกลุ่มที่พึ่งพา
การบริโภคภายในประเทศจึงปรับตัวลดลง	 ประกอบกับ
ราคาหุ้นกลุ่มหลัก	 เช่น	 กลุ่มพลังงานปรับตัวลดลงอย่างมาก
จากราคาน�้ามันที่หดตัว	รวมทั้งกลุ่มสื่อสารที่ราคาปรับลดลง	
หลังการประมูลใบอนุญาตและความกังวลต่อการแข่งขัน	
ในอตุสาหกรรม	นอกจากนีน้กัลงทนุต่างชาตไิด้มกีารปรบัพอร์ต	

หน่วย	:	ล้านบาท
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การลงทนุ	โดยขายหุน้ในตลาดเกดิใหม่รวมถงึหุน้ไทยเพือ่น�าเงนิ	
ไปลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว	 จากความกังวลต่อการที่
ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย	

ในส่วนของตราสารทุนโลกให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	9.81	โดยผลตอบแทนหลกัมาจากกลุม่ตราสารทนุโลก	
ตลาดพัฒนาแล้วซึ่งให้ผลตอบแทนร้อยละ	 12.26	 อันเป็น
ผลจากการอ่อนค่าของเงินบาท	 และการด�าเนินนโยบาย	
ผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยสนับสนุนการ	
ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของธนาคารกลางของกลุ่มประเทศยุโรป
และญี่ปุ่น	 ส่วนตราสารทุนโลกในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา	
ให้ผลตอบแทนตดิลบร้อยละ	0.51	จากการปรบัตวัลดลงของ	
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์	 ประกอบกับการแข็งค่าของเงินสกุล	
ดอลลาร์สหรัฐอันเนื่องมาจากนักลงทุนมีความกังวลต่อการ	
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ		
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการไหลออกของกระแสเงินลงทุน	
ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่เพิ่มเติม

อสั งหำริ มทรัพย ์ ผลตอบแทนการลงทุน ใน
อสงัหารมิทรพัย์ไทยของปี	2558	ให้ผลตอบแทนร้อยละ	9.32	
ทั้งการลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์	 และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โดยตรงต่างให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก	 โดยผลตอบแทน	
ในส่วนกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์มาจากเงนิปันผลและราคา
ตลาดของหน่วยลงทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น	 ส่วนผลตอบแทน	
ในส่วนอสังหาริมทรัพย์โดยตรงนั้น	 มาจากรายได้ค่าเช่า
อาคารส�านักงานที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มขึ้นของทั้งอัตรา
การเช่าและอัตราค่าเช่า	 ขณะที่อสังหาริมทรัพย์โลกในปีที่
ผ่านมาให้ผลตอบแทนที่ร้อยละ	17.56	เป็นผลจากการลงทุน	
ในกองทนุอสงัหารมิทรพัย์ต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิง่การลงทนุ
ในสหรัฐอเมริกา	 ยุโรป	 และญี่ปุ่น	 ที่ราคาอสังหาริมทรัพย์	
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นิติบุคคลเอกชน การลงทุนในนิติบุคคลเอกชนไทย
และภูมิภาคให้ผลตอบแทนร้อยละ	 25.16	 เกิดจากการขาย
เงินลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อรับรู้ก�าไร	
รวมถงึการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของราคาหุน้	บมจ.	ทพิยประกนัภยั	
ส�าหรับการลงทุนในนิติบุคคลเอกชนโลกให้ผลตอบแทน	
ร้อยละ	17.42	จากการประเมินมูลค่ากิจการที่กองทุนได้เข้า
ลงทุนซึ่งกระจายตัวอยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกา

โครงสร้ำงพื้นฐำน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน	
ให้ผลตอบแทนร้อยละ	 18.88	 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ
ขายเงินลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	
สนามบินสมุย	 และผลจากกองทุนโครงสร ้างพื้นฐาน	
ต่างประเทศที	่กบข.	เข้าลงทนุ	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกองทนุในกลุม่
ประเทศทีพ่ฒันาแล้วในทวปียโุรปและอเมรกิา	ซึง่ในปีทีผ่่านมา	
มีการให้ผลตอบแทนอย่างสม�่าเสมอ

สินค้ำโภคภัณฑ์	 การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ให้	
ผลตอบแทนติดลบร้อยละ	 5.92	 สาเหตุหลักมาจากราคา
น�้ามันและทองค�าปรับตัวลดลง	 โดยนักลงทุนคาดการณ์ว่า
ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย	 ท�าให้ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น	ส่งผลลบต่อราคาน�้ามันและทองค�า	
นอกจากนี้ราคาน�้ามันที่ลดลงมีสาเหตุจากปริมาณการผลิต
น�้ามันในตลาดโลกมีมากกว่าปริมาณความต้องการ	เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกจิโลกชะลอตวั	ประกอบกบัผูผ้ลติน�า้มนัในสหรฐั
และอิหร่านสามารถผลิตน�้ามันได้มากขึ้น

ตรำสำรหนี้จีนและตรำสำรทุนจีน ในปี	 2558		
การลงทนุตราสารหนีจ้นีให้ผลตอบแทนร้อยละ	6.22	เนือ่งจาก		
ธนาคารกลางจีนมีการด�าเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน
โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราเงินส�ารองของ
ธนาคารพาณิชย์	 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสภาพคล่อง
ระบบการเงิน	 ซึ่งส่งผลให้ราคาของพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น	
ส�าหรบัการลงทนุในตราสารทนุจนีให้ผลตอบแทนร้อยละ	27.05	
เป็นผลมาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งจากทางภาครัฐ
ของจนีและการด�าเนนินโยบายทางการเงนิทีผ่่อนปรนต่อเนือ่ง	
จากธนาคารกลางจีน	 รวมถึงที่ทางการจีนพยายามท�าให้	
ตลาดทุนเองมีความเป็นสากลและเสรีมากขึ้นตามล�าดับ

Absolute Return Funds ในปี	2558	การลงทุน
สนิทรพัย์ประเภท	Absolute	Return	Funds	ให้ผลตอบแทน
ร้อยละ	3.06	โดยผลตอบแทนหลักเกิดจากกลยุทธ์การลงทุน	
ในตราสารทุนโลกรวมทั้งการกระจายการลงทุนในกลุ ่ม
ตราสารหนี้โลก	อัตราแลกเปลี่ยน	และสินทรัพย์ทางเลือก
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ตราสารหนี้ไทย	 60.9	 59.9	 3.73	 5.59

ตราสารหนี้โลก	 0.8	 3.9	 3.00	 6.92

ตราสารทุนไทย	 10.2	 11.6	 -14.26	 18.36

ตราสารทุนโลก	 12.7	 13.6	 9.81	 5.36

อสังหาริมทรัพย์ไทย	 4.4	 3.7	 9.32	 8.26

อสังหาริมทรัพย์โลก	 2.5	 1.4	 17.56	 12.89

นิติบุคคลเอกชนไทย	 0.6	 1.2	 25.16	 5.17

โครงสร้างพื้นฐาน	 1.3	 0.9	 18.88	 11.81

สินค้าโภคภัณฑ์	 0.0	 0.6	 -5.92	 -18.07

นิติบุคคลเอกชนโลก	 1.4	 0.5	 17.42	 -1.11

ตราสารหนี้จีน	 0.7	 0.4	 6.22	 0.94

ตราสารทุนจีน	 0.7	 0.4	 27.05	 43.90

Absolute	Return	Funds	 3.8	 1.9	 3.06	 3.11

รวม 100.0 100.0 3.60 6.99

2558 25582557 2557

สัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทน
ก่อนหักค่าใช้จ่าย (ร้อยละ)

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วนการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนแต่ละสินทรัพย์ของกองทุนส่วนสมาชิก
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1.1.2 รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน

• รำยได้จำกกำรลงทุน

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

รายได้จากการด�าเนินงานในปี	2558	เท่ากับ	24,748	
ล้านบาท	ลดลงจากปี	2557	 เท่ากับ	14,557	ล้านบาทหรือ	
คิดเป็นร้อยละ	 37.04	 สาเหตุหลักเกิดจากรายการขาดทุน	
ทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการลงทนุทัง้ในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ	
ในขณะทีร่ายได้จากการลงทนุในปี	2558	เพิม่ขึน้	85	ล้านบาท
จากปีก่อนหน้าอีกทั้งมีก�าไรจากการรับโอนสินทรัพย์จ�านวน	

รายได้จากการลงทนุส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	
2558	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	จ�านวน	85	ล้านบาท	เป็นผลจาก
การเพิม่ขึน้ของรายได้ค่าเช่าและบรกิารจากการบรหิารอาคาร
เป็นจ�านวน	 166	 ล้านบาทจากการปรับเพิ่มขึ้นของทั้งอัตรา

1,040	 ล้านบาทเนื่องจากมีการรับโอนเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์	
ซัมเมอร์เซ็ท	 เลคพ้อยท์	 จากกองทุนรวมสินทรัพย์ไทย	 2	
และมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น	 นอกจากนี้	
มกีารบนัทกึรายการก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเท่ากบั	3,034		
ล้านบาท	จากทีเ่งนิบาทอ่อนค่าลงเมือ่เทยีบกบัเงนิดอลลาร์สหรฐั	
ส�าหรับรายละเอียดของรายได้จากการด�าเนินงาน	มีดังนี้

การเช่าและอัตราค่าเช่าของอาคารส�านักงาน	 อีกทั้งในส่วน
ของรายได้จากดอกเบีย้และส่วนลดรบัจากตราสารหนีภ้าครฐั	
และตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยในปี	 2558	 เท่ากับ	 17,693	
ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	85	ล้านบาทจากปี	2557

ปี 2558

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2557

ร้อยละ

ร้อยละ

จำานวน

จำานวน

เพิ่ม (ลด)

เพิ่ม (ลด)

รายละเอียด

รายละเอียด

รายได้จากการลงทุน	 22,544		 22,459		 85		 0.38	

รายได้จากการให้บริการ	 23		 41		 (18)	 (43.90)

ก�าไรจากการรับโอนสินทรัพย์	 1,040		 -				 1,040		 -	

รายได้อื่น	 51		 42		 9	 21.43	

ส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 48		 (270)	 318		 117.78

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยน	 3,034		 (1,119)	 4,153		 371.13

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการลงทุน	 (1,992)	 18,152		 (20,144)	 (110.97)

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน 24,748  39,305  (14,557) (37.04)

เงินปันผลรับ	 3,537		 3,718		 (181)	 (4.87)

ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ	 17,693		 17,608		 85		 0.48	

ค่าธรรมเนียมรับจากการให้ยืมหลักทรัพย์	 64		 49		 15		 30.61	

รายได้ค่าเช่าและบริการจากการบริหารอาคาร	 1,250		 1,084		 166		 15.31	

รำยได้จำกกำรลงทุน 22,544  22,459  85  0.38 
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• ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรลงทุน
หน่วย	:	ล้านบาท

รายการก�าไร	 (ขาดทุน)	 สุทธิจากการลงทุนส�าหรับ	
ปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 ลดลงจ�านวน	 20,144		
ล้านบาท	เมื่อเทียบกับปี	2557	ประกอบด้วย

1.	 ก�าไรทีเ่กดิขึน้จากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุ	(Realized	
Gain)	 จ�านวน	 11,165	 ล้านบาท	 โดยตราสารหนี้มีผลก�าไร
จากการจ�าหน่ายออกไปจ�านวน	3,887	ล้านบาท	จากการขาย
ท�าก�าไรและการขายเพือ่ปรบัโครงสร้างการลงทนุตราสารหนี้
ระหว่างปี	และก�าไรจากตราสารทุนจ�านวน	7,278	ล้านบาท	
เกิดจากการขายเพื่อรับรู้ก�าไรในหลักทรัพย์และเกิดจากการ
ปรับพอร์ตการลงทุน	

2.		ขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัมลูค่า	(Unrealized	
Loss)	จ�านวน	13,157	ล้านบาท	อันเนื่องมาจากขาดทุนจาก	
การปรับมูลค่าของตราสารหนี้จ�านวน	 732	 ล้านบาท	 และ
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารทุนจ�านวน	 12,425	
ล้านบาท	สาเหตหุลกัมาจากสภาวะตลาดหลกัทรพัย์ทีป่รบัตวั	
ลดลงในช่วงปีทีผ่่านมา	โดยหุน้กลุม่หลกัๆ	มกีารปรบัตวัลดลง	
จากเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว	 รวมทั้งราคาพลังงานที่ลดลง
อย่างมาก

• ก�ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
	 ในปี	 2558	 กบข.	 มีการบันทึกผลก�าไรจาก	

อตัราแลกเปลีย่นจ�านวน	3,034	ล้านบาท	เนือ่งจากค่าเงนิบาท	
อ่อนค่าจาก	 32.89	 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อต้นปีเป็น	
36.00	 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ	 ณ	 สิ้นปี	 นอกจากนี้	 การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	
ในสกุลเงินอื่นๆ	ที่	กบข.	ลงทุนเมื่อเทียบกับเงินบาทอาจเกิด	
รายการก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้	 ซึ่งเป็น
รายการปกติส�าหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ		
โดย	กบข.	มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น
จากการท�าสัญญาการป้องกันความเสี่ยงส�าหรับการลงทุน	
ต่างประเทศบางส่วน

	 ทั้งนี้	 กบข.	 มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง	
จากอัตราแลกเปลี่ยน	 ส�าหรับการลงทุนในตราสารหนี้โลก
ได้ท�าการปิดความเสี่ยงเกือบเต็มจ�านวน	 ขณะที่การลงทุน
ในตราสารทุนโลกได้บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ภาวะตลาด	โดยการปรบัสดัส่วนอตัราป้องกนั
ความเสี่ยงจะเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

ปี 2558 ปี 2557

ร้อยละจำานวน

เพิ่ม (ลด)รายละเอียด

ก�ำไรที่เกิดขึ้นจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน 11,165 7,257 3,908 53.85

	 ตราสารหนี้	 3,887	 1,712	 2,175	 127.04

	 ตราสารทุน	 7,278	 5,545	 1,733	 31.25

ก�ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำ (13,157) 10,895 (24,052) (220.76)

			ตราสารหนี้	 (732)	 4,939	 (5,671)	 (114.82)

			ตราสารทุน	 (12,425)	 5,956	 (18,381)	 (308.61)

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรลงทุน (1,992) 18,152 (20,144) (110.97)
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รายการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ	 สินทรัพย์	 หนี้สิน		
และสนิทรพัย์สทุธ	ิของ	กบข.	และบรษิทัย่อยและกองทนุ	ณ	วนัที่	
31	ธนัวาคม	2558	เมือ่เทยีบกบัยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่	31	ธนัวาคม	
2557	มีดังต่อไปนี้	

1.2.1.  สินทรัพย์รวม
	 สินทรัพย์รวมปี	 2558	 ลดลงจากปีก่อน		

2,348	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 0.33	 ส่วนใหญ่เป็นผลจาก
การลดลงของมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการ	
ในบริษัทร่วม	 8,233	 ล้านบาท	 และการลดลงของลูกหนี้		
1,282	 ล้านบาท	 ขณะที่เงินลงทุนและหลักทรัพย์ให้ยืม	
ตามสัญญาให้ยืมหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้นรวม	
6,664	ล้านบาท

1.1.3 ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำน
หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่		
31	ธันวาคม	2558	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	จ�านวน	74	ล้านบาท		
ซึ่งเป็นผลจากคา่ใช้จา่ยส�านักงานเพิ่มขึ้น	 56	 ล้านบาท		

ซึง่ส่วนใหญ่	ได้แก่	ค่าธรรมเนยีมผูจ้ดัการกองทนุและค่าใช้จ่าย
เกีย่วกบับคุลากรทีส่งูขึน้	ประกอบกบัค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าเพิ่มขึ้น	20	ล้านบาท

ปี 2558

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2557

ร้อยละ

ร้อยละ

จำานวน

จำานวน

เพิ่ม (ลด)

เพิ่ม (ลด)

รายละเอียด

รายละเอียด

ค่าใช้จ่ายส�านักงาน	 1,156		 1,100		 56		 5.09	

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า	 411		 391		 20		 5.12	

ภาษีเงินได้	 1		 3		 (2)	 (66.67)

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำน 1,568  1,494  74  4.95

สินทรัพย์รวม	 715,370		 717,718		 (2,348)	 (0.33)

หนี้สินรวม	 1,678		 3,773		 (2,095)	 (55.53)

สินทรัพย์สุทธิ 713,692  713,945  (253) (0.04)

1.2 ฐานะการเงิน
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ตารางแสดงเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย	:	ล้านบาท

ปี 2558 ปี 2557

ร้อยละจำานวน

เพิ่ม (ลด)ประเภทตราสาร

เงินฝากประจ�าและบัตรเงินฝาก	 40,695	 56,806	 (16,111)	 (28.36)

ตราสารหนี้ไทย	 529,521	 452,295	 77,226	 17.07

ตราสารหนี้โลก	 2,216	 18,578	 (16,362)	 (88.07)

ตราสารทุนไทย	 38,108	 59,880	 (21,772)	 (36.36)

ตราสารทุนโลก	 51,446	 73,976	 (22,530)	 (30.46)

อสังหาริมทรัพย์ลงทุนโดยตรง	 12,634	 12,578	 56	 0.45

หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์	 4,620	 4,231	 389	 9.19

อสังหาริมทรัพย์โลก	 8,739	 7,072	 1,667	 23.57

โครงสร้างพื้นฐานโลก	 4,396	 3,135	 1,261	 40.22

สินค้าโภคภัณฑ์	 -	 2,882	 (2,882)	 (100.00)

นิติบุคคลเอกชนโลก	 4,693	 2,387	 2,306	 96.61

รวม 697,068 693,820 3,248 0.47
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1.2.2. หนี้สินรวม
	 หนี้สินรวมปี	 2558	 ลดลง	 2,095	 ล้านบาท

เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	 ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้จากการ	
ซื้อเงินลงทุนลดลง	1,889	ล้านบาท	เจ้าหนี้เงินประกันสัญญา

1.2.3. สินทรัพย์สุทธิ
	 สินทรัพย์สุทธิในปี	 2558	 เท่ากับ	 713,692	

ล้านบาท	ลดลงจากปี	2557	เท่ากับ	253	ล้านบาท	เป็นผล

จากการให้ยมืหลกัทรพัย์ลดลง	77	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ลดลง	65	ล้านบาท	 เนื่องจากค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุน
ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายส�านักงานค้างจ่ายลดลง	 รวมถึงหนี้สิน
อืน่ลดลง	47	ล้านบาท	จากการลดลงของเงนิรอจ่ายคนืสมาชกิ

จากการเพิม่ขึน้ของเงนิรบัสมาชกิ	เงนิส�ารองและผลประโยชน์
สทุธ	ิและลดลงเนือ่งจากการจ่ายคนืสมาชกิทีพ้่นสมาชกิภาพ	
และสมาชิกที่	Undo	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ตารางแสดงหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย	:	ล้านบาท

ปี 2558 ปี 2557

ร้อยละจำานวน

เพิ่ม (ลด)ประเภทตราสาร

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	 784	 2,673	 (1,889)	 (70.67)

เจ้าหนี้เงินประกันสัญญาจากการให้ยืมหลักทรัพย์	 -	 77	 (77)	 (100.00)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 250	 315	 (65)	 (20.63)

เงินรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง	 156	 173	 (17)	 (9.83)

หนี้สินอื่น	 488	 535	 (47)	 (8.79)

รวม 1,678 3,773 (2,095) (55.53)

หน่วย	:	ล้านบาท

เงินรับสมาชิกและอื่นๆ	 34,925

เงินรับจากกระทรวงการคลังที่เรียกว่า	เงินส�ารอง	 25,641

เงินที่สมาชิก	Undo	ไม่มีสิทธิได้รับโอนเข้าบัญชีเงินส�ารอง	 	116,926

ผลประโยชน์สุทธิส�าหรับปี	2558	 23,180

เงินจ่ายคืนสมาชิกและอื่นๆ	 (24,611)

เงินจ่ายคืนสมาชิกที่	Undo	 (54,214)

เงินที่สมาชิกUndo	ไม่มีสิทธิได้รับจ่ายเข้าบัญชีเงินส�ารอง	 (116,926)

เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลังจากการเลือกรับบ�าเหน็จ	 (797)

ผลประโยชน์	(ขาดทุน)	ตามส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 		(4,377)

	 รวม (253)
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ค�าอธิบายเพิ่มเติม

การจัดท�างบการเงินรวม

ในการจัดท�างบการเงิน	 กบข.	 ได้น�างบการเงินของ
บริษัทย่อยและกองทุนที่	 กบข.	 ลงทุนและมีอ�านาจในการ
ควบคุมมาจัดท�างบการเงินรวม	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี

เมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2558	กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย	
2	 ได้โอนทรัพย์สินและด�าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์โครงการซัมเมอร์เซ็ท	 เลคพ้อยท์	

ที่ต ้องช�าระคืนให้กับ	 กบข.	 ซึ่งเป็นผู ้ถือหน่วยลงทุนใน	
กองทุนรวมฯ	 เพียงรายเดียว	 เนื่องจากครบก�าหนดอายุ
โครงการจัดการในวันที่	 31	 สิงหาคม	 2558	 ตามที่ระบุ	
ในโครงการจัดการกองทุนรวม	 โดยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน	
ที่ช�าระคืนเป็นของ	 กบข.	 ตั้งแต่วันที่	 1	 สิงหาคม	 2558		
เป็นต้นไป	 และ	 กบข.	 ได้ให้บริษัท	 จีพีเอฟ	 พร็อพเพอร์ตี้	
แมเนจเม้นท์	 จ�ากัด	 เช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว	 เพื่อน�าไป
ประกอบกิจการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์	 และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	31	ธันวาคม	2557	กบข.		
มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกองทุนฯดังนี้

ร้อยละ

ที่ลงทุน

มูลค่ายุติธรรม 

31 ธ.ค. 2558

(ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรม 

31 ธ.ค. 2557

(ล้านบาท)

บรษิทั:

	 บรษิทัไทยแอดมนิสิเทรชัน่	เซอร์วสิเซส	จ�ากดั	 งานทะเบยีนสมาชกิ	 99.99	 45.24	 47.98

	 บรษิทั	จพีเีอฟ	พรอ็พเพอร์ตี	้แมเนจเม้นท์	จ�ากดั	 บรหิารอสงัหารมิทรพัย์	 99.99	 7.46	 7.13

	 บรษิทั	ไทยพรอสเพอรติี	้แอด็ไวซอรี	่จ�ากดั	 ทีป่รกึษาการลงทนุ	 51.00	 35.26	 39.52

	 กองทนุรวมสนิทรพัย์ไทย	1	 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์	 100.00	 3,246.91	 3,312.89

	 กองทนุรวมสนิทรพัย์ไทย	2	 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์	 100.00	 -	 2,747.48

	 	 รวม   3,334.87 6,155.00

ลักษณะธุรกิจ
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คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการปี 2558

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการ	กบข.	มีจ�านวน	25	คน	ประกอบด้วย	
ปลดักระทรวงการคลงัเป็นประธานกรรมการ	มกีรรมการโดย
ต�าแหน่ง	 8	 คน	 กรรมการผู้แทนสมาชิก	 12	 คน	 กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 3	 คน	 และเลขาธิการคณะกรรมการ	 กบข.		
เป็นกรรมการและเลขานุการ	

	 กรรมการโดยต�าแหน่ง	ประกอบด้วย	ผูอ้�านวยการ	
ส�านักงบประมาณ	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา		
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 เลขาธิการ	
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		
ผูอ้�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั	อธบิดกีรมบญัชกีลาง	
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	 และเลขาธิการส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

	 กรรมการผู้แทนสมาชิก	 เป็นบุคคลที่ได้รับการ
เลือกจากคณะกรรมการของข้าราชการแต่ละประเภท
ประเภทละ	 1	 คน	 ประกอบด้วย	 ผู ้แทนสมาชิกจาก	
ข้าราชการพลเรือน	 ข้าราชการตุลาการ	 ข้าราชการอัยการ	
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 	 ข้าราชการต�ารวจ	 	 ข้าราชการ
ทหาร	 ข ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนกังานมหาวิทยาลยั	 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา	 ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 	 ข้าราชการ
ตุลาการศาลปกครอง	 ข้าราชการส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน	 ข้าราชการส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ	
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ		

	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีประสบการณ์	
ความรูค้วามสามารถทีไ่ด้รบัการเลอืกจาก	ประธานกรรมการ	
กรรมการโดยต�าแหน่ง	 และกรรมการผู้แทนสมาชิก	 โดยผู้ที่	
ได้รับเลือกต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ	
กบข.	ดังต่อไปนี้	
	 (1)	 ไม่เป็นบคุคลซึง่ทางราชการหรอืรฐัวสิาหกจิหรอื
หน่วยงานของรัฐอื่นไล่ออก	 ปลดออก	 ให้ออก	 หรือเลิกจ้าง
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่าทุจริตต่อหน้าที่	
	 (2)	 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง	 ผู ้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมือง	 สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 หรือ
กรรมการหรือที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
 

 เลขาธกิาร	เป็นผูม้ปีระสบการณ์ความรูค้วามสามารถ
ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการให้ท�าหน้าทีเ่ป็นผูบ้งัคบั
บัญชาพนักงานและลูกจ้าง	 และรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน	
ตามกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัและนโยบายทีค่ณะกรรมการ
ก�าหนด	รวมถงึการเป็นผูแ้ทนของกองทนุในกจิการทีเ่กีย่วกบั
บุคคลภายนอก

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

	 คณะกรรมการ	 เป็นผู้ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการก�าหนดนโยบายการบริหารและการลงทุนรวมถึงการ
พนกังาน	และก�ากบัตดิตามการด�าเนนิงานของกองทนุเพือ่ให้	
การบริหารกิจการของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กฎหมายก�าหนด	ที่ผ่านมาได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ของ
สมาชิกเป็นส�าคัญ	

คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี	้
	 (1)	 ก�าหนดนโยบาย	 และออกระเบียบ	 ข้อบังคับ		
ประกาศ	และค�าสั่งในการบริหารกิจการของกองทุน
	 (2)	 ก�าหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน	 ตาม	
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
	 (3)	 ก�ากับดูแลการจัดการกองทุน
	 (4)		 ออกข้อบงัคบัว่าด้วยการปฏบิตังิานของเลขาธกิาร	
และการมอบอ�านาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ
	 (5)		 ก�าหนดค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานของส�านกังาน		
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับกิจการของกองทุน
	 (6)		 ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการรบั	เกบ็รกัษา	
และจ่ายเงินของกองทุน
	 (7)	 ออกระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และค�าสั่งเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล	 การบรรจุ	 แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 และวินัย
ของพนักงานและลูกจ้าง	 ตลอดจนการก�าหนดเงินเดือนและ	
เงินอื่นรวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการ
	 (8)	 พิจารณามอบหมายให้สถาบันการเงินหรือ
นิติบุคคลอื่นจัดการเงินของกองทุน
	 (9)	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	 เพื่อปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
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	 (10)	แต่งตัง้ผูแ้ทนเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน		
ในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืหน่วยงานอืน่ใดทีก่องทนุ
ถือหุ้น
	 (11)	ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติ	กบข.

วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

	 กรรมการผู้แทนสมาชิก	 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		
มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	 2	 ปี	 แต่จะด�ารงต�าแหน่ง
เกิน	2	วาระติดต่อกันไม่ได้	
	 เลขาธิการ	 มีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามที่ก�าหนด	
ในสัญญาจ้าง	คราวละไม่เกิน	4	ปี	และมีอายุไม่เกิน	60	ปี		

การประชุมคณะกรรมการ 

	 คณะกรรมการก�าหนดให้มีการประชุมเป็นประจ�า
สม�่าเสมออย่างเป็นทางการไว้เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย	
เดอืนละ	1	ครัง้	ทกุวนัพฤหสับดสีปัดาห์ที	่3	ของเดอืน	และอาจมี	
การประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม	 โดยมีการก�าหนด
วาระประจ�าหรือเป็นไปตามแผนงานไว้เป็นการล่วงหน้า	
ก่อนการประชุม
	 ฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการ	ได้มกีารประสานงาน	
กับกรรมการอย่างใกล้ชิด	 และมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างกันตลอดเวลา	 ก่อนการประชุมจะจัดท�าวาระการ
ประชมุ	พร้อมสรปุรายละเอยีดประกอบของแต่ละวาระเสนอ
ประธานกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 จากนั้น	
จึงจัดส่งหนังสือเชิญประชุม	 พร้อมเอกสารประกอบวาระ	
การประชมุทีม่ข้ีอมลูและรายละเอยีดประกอบการพจิารณาที่	
ครบถ้วน	และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจส่งให้กรรมการล่วงหน้า
ก่อนการประชุม	 7	 วัน	 เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะ
ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม	
	 ในการประชุม	 ประธานกรรมการท�าหน้าที่ประธาน	
การประชุม	เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนเสนอความคิดเห็น
และอภปิรายกนัอย่างเปิดเผยและเสร	ีหากวาระใดทีก่รรมการ
คนใดมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วน	
ได้เสียในเรื่องที่พิจารณา	 กรรมการดังกล่าวจะไม่เข้าร่วม
ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระนั้นๆ	

ค่าตอบแทนกรรมการ	

	 กบข.	จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ	ตามหลกัเกณฑ์และ
อตัราทีก่�าหนดในประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	
และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ	 กบข.	
ลงวันที่	27	ตุลาคม	2547	ซึ่งประกาศดังกล่าวคณะรัฐมนตรี
เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ	 สาระส�าคัญคือ	 กบข.	 จะจ่ายค่า
ตอบแทนเป็นรายเดอืนเฉพาะเดอืนทีเ่ข้าประชมุ	หากเดอืนใด	
มีการประชุมแต่ไม่เข้าร่วมประชุมจะงดจ่าย

ประธานกรรมการ	 10,000

กรรมการ	 8,000

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)

	 ปี	 2558	 กบข.	 จ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม	
แก่กรรมการ	จ�านวน	2.03	ล้านบาท
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	 1.	 นายสมชัย	สัจจพงษ์			 ปลัดกระทรวงการคลัง	
	 	 	 ประธานกรรมการ

	 2.		นายวิสูตร	ประสิทธิ์ศิริวงศ์			 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน		

	 3.		นายดิสทัต	โหตระกิตย์			 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 4.		นายสมศักดิ์	โชติรัตนะศิริ			 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	

	 5.		นายปรเมธี	วิมลศิริ			 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
	 	 	 และสังคมแห่งชาติ

	 6.		นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ			 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

	 7.		นายมนัส	แจ่มเวหา	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง

	 8.		นายเมธี	สุภาพงษ์			 รองผู้ว่าการ	(แทน)	
	 	 	 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

	 9.		นายรพี	สุจริตกุล			 เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ
	 	 	 ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์			

	10.		นายกรีฑา	สพโชค			 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน		
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน

	11.	นายสราวุธ	เบญจกุล			 รองเลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม		
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการศาลปกครอง

	12.	นายมนัส	สุขสวัสดิ์			 อัยการอาวุโส		
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ

	13.	 นายบูรพาทิศ	พลอยสุวรรณ์			 อาจารย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
			 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน
	 	 	 ในสถาบันอุดมศึกษาและพนกังานมหาวทิยาลยั

	14.	 นายประพฤทธิ์	สุขใย			 ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	
	 	 	 พิษณุโลก	เขต	1	
	 	 	 ผูแ้ทนสมาชกิข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

	15.	นางนิภาพร	ศรีสุวรรณ		 รองเลขาธิการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา		
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา

	16.	พลต�ารวจตรี	ติณภัทร	ภุมรินทร์		 รองผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	5	
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการต�ารวจ

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2559
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รายงานประจำาปี 2558078



	17.	พลโท	กฤษณะ	บวรรัตนารักษ์			 รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ		
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร

	18.	นายสมชาย	เอมโอช		 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด	
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลปกครอง			

19.	 นายประจวบ	สวัสดิประสงค์			 ผู้ช่วยเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการส�านักงานคณะกรรมการ	
	 	 	 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

	20.	 นายพิมล	ธรรมพิทักษ์พงษ์			 เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ		
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

	21.	นางสิรินทร์	พันธ์เกษม		 รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	
	 	 	 ผูแ้ทนสมาชกิข้าราชการส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

	22.	 นายพิชิต	อัคราทิตย์			 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	23.	 นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัช			 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	24.	 นายภควัต	โกวิทวัฒนพงศ์			 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	25.	 นายสมบัติ	นราวุฒิชัย			 เลขาธิการ	
	 	 	 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

	26.	นางสมคิด	ฐีระเวช		 ผู้อ�านวยการอาวุโส
	 	 	 และผู้บริหารฝ่ายเลขานุการองค์กร
	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ	
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	 1.	 นายสมชัย	สัจจพงษ์	 ประธานกรรมการ		
	 	 	 ปลดักระทรวงการคลงั	แทน	นายรงัสรรค์	ศรวีรศาสตร์	
	 	 	 ที่เกษียณอายุราชการ	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2558

	 2.	 นายวิสูตร	ประสิทธิ์ศิริวงศ์			 เลขาธิการ	ก.พ.	แทน	นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา	
	 	 	 ที่เกษียณอายุราชการ	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2558

	 3.	 นายเมธี	สุภาพงษ์		 รองผู้ว่าการ	แทน	นางผ่องเพ็ญ	เรืองวีรยุทธ	
	 	 	 และนางจันทวรรณ	สุจริตกุล	
	 	 	 เนือ่งจากเกษยีณอายรุาชการ	และเปลีย่นแปลงหน้าที่	
	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2558			

	 4.	 นายรพี	สุจริตกุล			 เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์	
	 	 	 และตลาดหลกัทรพัย์	แทน	นายวรพล		โสคตยิานรุกัษ์			
	 	 	 ทีพ้่นจากการเป็นเลขาธกิาร	ตัง้แต่วนัที	่1	พฤษภาคม		
	 	 	 2558

การเปลี่ยนแปลงกรรมการในปี 2558
 

 กรรมการโดยต�าแหน่ง
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	 1.	 นายกรีฑา	สพโชค			 กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน		
	 	 	 แทน	นายเกษมสันต์	จิณณวาโส		
	 	 	 ที่ครบวาระ	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2558	

	 2.	 นายสราวุธ	เบญจกุล			 กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ			
	 	 	 แทน	นายวีระพล	ตั้งสุวรรณ		
	 	 	 ที่ครบวาระ	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2558

	 3.	 นายมนัส	สุขสวัสดิ์			 กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ	
	 	 	 เข้ารับต�าแหน่ง	แทน	นายวัยวุฒิ	หล่อตระกูล	
	 	 	 ที่ครบวาระ	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2558

	 4.	 นายบูรพาทิศ	พลอยสุวรรณ์			 ผูแ้ทนสมาชกิข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา		
	 	 	 แทน	รองศาสตราจารย์	วิทยา	จันทร์ศิลา	
	 	 	 ที่ครบวาระ	ศาสตราจารย์สุรศักดิ์	ลิขสิทธิ์วัฒนกุล		
	 	 	 ทีพ้่นจากการเป็นสมาชกิ	ตัง้แต่วนัที	่1	กรกฎาคม	2558

	 5.	 นายประพฤทธิ์	สุขใย			 กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากร	
	 	 	 ทางการศึกษา	แทน	นายไพฑูรย์	พิมพ์ทอง		
	 	 	 ที่ครบวาระ	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2558

	 6.	 นางนิภาพร	ศรีสุวรรณ			 กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา	
	 	 	 แทน	นายสิทธิพร		สท้านไตรภพ	ที่ครบวาระ	
	 	 	 และนายจเร	พันธ์เปรื่อง	ที่พ้นจากการเป็นสมาชิก	
	 	 	 ข้าราชการรัฐสภา	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2558

	 7.	 พลต�ารวจตรี	ติณภัทร	ภุมรินทร์			 กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการต�ารวจ	
	 	 	 แทน	พันต�ารวจเอกพรพันธ์		ทิมข�า	
	 	 	 ที่ครบวาระ	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2558

	 8.	 พลโทกฤษณะ	บวรรัตนารักษ์			 กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร	
	 	 	 แทน	พลอากาศตรีคเชนท์	โสมะนันทน์	
	 	 	 ที่ครบวาระ	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2558

	 9.	 นายสมชาย	เอมโอช			 กรรมการผูแ้ทนสมาชกิข้าราชการตลุาการศาลปกครอง	
	 	 	 แทน	นายประสิทธิ์ศักดิ์	มีลาภ	
	 	 	 ที่ครบวาระ	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2558

	10.	 นางสิรินทร์	พันธ์เกษม			 กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการส�านักงานการ
	 	 	 ตรวจเงินแผ่นดิน	แทน	นายพรชัย	จ�ารูญพานิชย์กุล		
	 	 	 ที่ครบวาระ	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2558

	11.	 นายพิมล	ธรรมพิทักษ์พงษ์			 กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการส�านักงาน
	 	 	 ศาลรัฐธรรมนูญ	แทน	นายปัญญา	อุดชาชน	
	 	 	 ทีพ้่นจากการเป็นสมาชกิ	เมือ่วนัที	่11	พฤศจกิายน	2558	

 กรรมการผู้แทนสมาชิก 
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	 1.	 นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัช			 แทน	นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	
	 	 	 ที่ลาออก	ตั้งแต่วันที่	23	กุมภาพันธ์	2558

	 2.	 นายภควัต	โกวิทวัฒนพงศ์			 แทน	หม่อมหลวงผกาแก้ว	บุญเลี้ยง	
	 	 	 ที่ครบวาระ	ตั้งแต่วันที่	20	ธันวาคม	2558

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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	 1.	 นายสมชัย	สัจจพงษ์		 3/3

	 2.	 นายวิสูตร	ประสิทธิ์ศิริวงศ์			 3/3

	 3.	 นายดิสทัต	โหตระกิตย์		 9/13

	 4.	 นายสมศกัดิ์	โชติรัตนะศิริ		 6/13

	 5.	 นายปรเมธี	วิมลศิริ	 6/13

	 6.	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ		 10/13

	 7.	 นายมนัส	แจ่มเวหา		 12/13

	 8.	 นายเมธี	สุภาพงษ์			 2/2

	 9.	 นายรพี	สุจริตกุล	 7/8

	10.	 นายกรีฑา	สพโชค	 5/6

	11.	นายสราวุธ	เบญจกุล	 6/6

	12.	 นายมนัส	สุขสวัสดิ์	 6/6

13.	นายบูรพาทิศ	พลอยสุวรรณ์	*	 -

	14.	 นายประพฤทธิ์	สุขใย	 2/6

	15.	นางนิภาพร	ศรีสุวรรณ	 3/3

	16.	พลต�ารวจตรี	ติณภัทร	ภุมรินทร์	 4/6

	17.	พลโท	กฤษณะ	บวรรัตนารักษ์	 6/6

	18.	 นายพิมล	ธรรมพิทักษ์พงษ์	 6/6

	19.	 นายสมชาย	เอมโอช	 5/6

	20.	นายประจวบ	สวัสดิประสงค์	 9/13

	21.	นางสิรินทร์	พันธ์เกษม	 5/6

	22.	นายพิชิต	อัคราทิตย์	 9/13

	23.	นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัช	 7/11

	24.	นายภควัต	โกวิทวัฒนพงศ์	 1/1

	25.	 นายสมบัติ	นราวุฒิชัย		 13/13

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2558

ชื่อ สกุล ครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมรวม

	*	หมายเหตุ	:	นายบรูพาทศิ	พลอยสวุรรณ ์	เขา้รบัต�าแหนง่เมือ่วนัที่	22	ธนัวาคม	2558
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	 1.	 นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์	 8/10

	 2.	 นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา	 10/10

	 3.	 นางผ่องเพ็ญ	เรืองวีรยุทธ	 9/10

	 4.	 นางจันทวรรณ	สุจริตกุล	 1/1

	 5.	 นายวรพล	โสคติยานุรักษ์	 5/7

	 6.	 นายเกษมสันต์	จิณณวาโส	 4/7

	 7.	 นายวีระพล	ตั้งสุวรรณ	 7/7

	 8.	 รองศาสตราจารย์	วิทยา	จันทร์ศิลา	 7/7

	 9.	 ศาสตราจารย์	สุรศักดิ์	ลิขสิทธิ์วัฒนกุล	 3/6

	10.	 นายสิทธิพร	สท้านไตรภพ	 6/6

	11.	นายจเร	พันธุ์เปรื่อง	 3/3

	12.	 นายไพฑูรย์	พิมพ์ทอง	 7/7

	13.	พันต�ารวจเอก	พรพันธ์	ทิมข�า	 7/7

	14.	พลอากาศตรี	คเชนท์	โสมะนันทน์	 7/7

	15.	 นายประสิทธิ์ศักดิ์	มีลาภ	 7/7

	16.	นายพรชัย	จ�ารูญพานิชย์กุล	 7/7

	17.	หม่อมหลวง	ผกาแก้ว	บุญเลี้ยง	 12/12

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2558

ชื่อ สกุล จำานวนครั้ง
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คณะอนุกรรมการ

	 คณะอนุกรรมการของ	 กบข.	 มีจ�านวน	 7	 คณะ	
ประกอบด้วยคณะอนกุรรมการทีก่�าหนดโดยพระราชบญัญตัิ	
กบข.	จ�านวน	2	คณะ	คอื	คณะอนกุรรมการจดัการลงทนุ	และ
คณะอนกุรรมการสมาชกิสมัพนัธ์	นอกจากนัน้	คณะกรรมการ
มมีตแิต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะด้านอกี
จ�านวน	5	คณะ	ประกอบด้วย	คณะอนุกรรมการตรวจสอบ		
คณะอนกุรรมการกฎหมาย	คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง	
คณะอนกุรรมการธรรมาภบิาล	และคณะอนกุรรมการประเมนิ
ผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน		
	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบการทบทวน
กฎบัตรคณะอนุกรรมการทุกคณะให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	 มีผล
บังคับใช้	ตั้งแต่วันที่	20	มกราคม	2559	

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

	 คณะอนกุรรมการจดัการลงทนุ	เป็นคณะอนกุรรมการ
ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา	 30	 แห่งพระราชบัญญัติ	 กบข.		

ประกอบด้วย	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง		
เป็นประธานอนุกรรมการ	 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย	
ผู ้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการแต่งตั้งจ�านวน	 4	 คน	 เป็น
อนุกรรมการ	 และเลขาธิการคณะกรรมการ	 กบข.	 เป็น
อนกุรรมการและเลขานกุาร		นอกจากนัน้คณะกรรมการยงัได้
มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาอนุกรรมการเพื่อช่วยให้การท�างานของ
คณะอนุกรรมการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย	

อ�านาจหน้าที	่
	 1.	ให้ค�าแนะน�าปรกึษาด้านการลงทนุต่อคณะกรรมการ
	 2.		ให้ค�าแนะน�าปรึกษาด้านการก�าหนดหลักเกณฑ์	
การคัดเลือกสถาบันการเงินที่จะมอบหมายให้จัดการเงิน
ของกองทุน
	 3.	ติดตามดูแลการด�าเนินงานของสถาบันการเงิน	
ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน
	 4.	รายงานผลการด�าเนนิการด้านการลงทนุและเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ
	 5.	ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการ	
มอบหมาย

	 1.	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ			 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.		นายอัมพร	แสงมณี							 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

	 3.		นางวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ		 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 4.		นายศุภวุฒิ	สายเชื้อ		 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 5.		รองศาสตราจารย์	ชโยดม	สรรพศรี			 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 6.		นายธาดา	พฤฒิธาดา							 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 7.		นายปัญญา	จรรยารุ่งโรจน์					 ที่ปรึกษา	

	 8.		นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัช				 ที่ปรึกษา

	 9.		นายสมบัติ	นราวุฒิชัย					 อนุกรรมการและเลขานุการ

	10.		นายยิ่งยง	นิลเสนา		 รองเลขาธิการกลุ่มงานบริหาร
	 	 	 เงินกองทุน	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา ณ วันที่ 30 เมษายน 2559
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การเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการจัดการลงทุน	
	 ปี	2558	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	
	 เมื่อเดือนมกราคม	 2559	 ผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะ
อนุกรรมการและที่ปรึกษาพ้นวาระ	 คณะกรรมการจึงมีมติ	
แต่งตั้งใหม่	ตามรายชื่อ	ณ	วันที่	30	เมษายน	2559	ข้างต้น		

การประชุม
	 ปี	2558	คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนมีการประชุม
รวม	10	ครั้ง	อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ	87.14

ผลงานส�าคัญ	
	 นอกจากการก�ากับดูแลและติดตามการลงทุนของ
ส�านักงานแล้ว	มีดังนี้
	 1.	 การพจิารณาอนมุตักิารด�าเนนิงานด้านลงทนุตาม
ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ	ทีส่�าคญั	คอื	แผนบรหิาร
เงินลงทุน	 และกรอบโครงสร้างการลงทุนในไพรเวทอิควิตี้		
ผู้จัดการกองทุน	 ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	 การโอนหลักทรัพย์	
ไปยังบัญชีเงินส�ารอง	เป็นต้น
	 2.		เสนอความเหน็เพือ่คณะกรรมการพจิารณาอนมุตัิ		
การปรับเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดการลงทุนระยะยาวของ
องค์กร	 การออกระเบียบกองทุนฯ	 ว่าด้วยการจัดการเงิน
กองทุนเพื่อจ่ายคืนสมาชิกและเพื่อส่งเข้าบัญชีเงินส�ารอง	
โครงการ	Undo	

คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

	 คณะอนกุรรมการสมาชกิสมัพนัธ์	เป็นคณะอนกุรรมการ	
ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา	 32	 แห่งพระราชบัญญัติ	 กบข.		
ประกอบด้วย	 เลขาธิการ	 ก.พ.	 เป็นประธานอนุกรรมการ		
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง	 ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์	 และผู้แทน
สมาชกิ	5	คน	เป็นอนกุรรมการ	และเลขาธกิารคณะกรรมการ	
กบข.	เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

อ�านาจหน้าที่
	 1.	 เป็นสื่อกลางระหว่างกองทุนกับสมาชิก	ตลอดจน
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก
	 2.		เผยแพร่ข้อมลู	ข่าวสาร	และรายงานความคบืหน้า
ของการจัดการกองทุน
	 3.		รับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ	จากสมาชิก
	 4.	 พจิารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกีย่วกบัการ
จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
	 5.	 ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการ	
มอบหมาย

	 1.	 นายวิสูตร	ประสิทธิ์ศิริวงศ์			 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.		นางสาวอรนุช	ไวนุสิทธิ์			 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง		

	 3.		นางจุฑารัตน์	โสดาศรี			 ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์	

	 4.		นายบุญทวี	สาลี					 ผู้แทนสมาชิก

	 5.		นายสุทิน	ลี้ปิยะชาติ					 ผู้แทนสมาชิก

	 6.		พลเรือตรี	ชัชชัย	โพธิพรรค		 ผู้แทนสมาชิก

	 7.		พันต�ารวจเอกหญิง	อุไรวรรณ	สุธีดวงสมร				 ผู้แทนสมาชิก

	 8.		นายภพ	เอครพานิช					 ผู้แทนสมาชิก

	 9.		นายสมบัติ	นราวุฒิชัย			 เลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.			 	
	 	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

	10.		นางศรีกัญญา	ยาทิพย์			 รองเลขาธิการ	กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์
			 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 30 เมษายน  2559 
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การเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ	์
	 1.		นายวิสูตร	ประสิทธิ์ศิริวงศ์	ประธานอนุกรรมการ	
แทน	นายนนทกิร	กาญจนะจติรา	ทีเ่กษยีณอายรุาชการ	ตัง้แต่
วันที่	1	ตุลาคม	2558
	 2.	 ผูแ้ทนสมาชกิในคณะอนกุรรมการสมาชกิสมัพนัธ์	
5	ราย	ครบวาระ	คอืนายกติศิกัดิ	์บญุดาว	นายนติย์	ค�าธนนนัทกิลุ	
พลต�ารวจตรหีญงิ	วราภรณ์	ภวูรตันกลุ	และนายสราวธุ	เบญจกลุ	
และได้มีการเลือกใหม่แล้ว	 ดังรายชื่อปรากฎตามรายชื่อ	
ผู้แทนสมาชิกในคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์	 ณ	 วันที่	
30	เมษายน	2559		
	
การประชุม
	 ปี	2558	คณะอนกุรรมการสมาชกิสมัพนัธ์มกีารประชมุ	
รวม	6	ครั้ง	อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ		88.89

ผลงานส�าคัญ 
	 นอกจากการก�ากับและติดตามการด�าเนินงานของ
ส�านกังานแล้ว	ผลงานส�าคญั	คอื	การให้ความเหน็ชอบแผนงาน	

และข้อเสนอแนะส�าหรับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์	
เพื่อสร้างความเข้าใจกับสมาชิกตามโครงการ	 Undo	 และ	
การอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ด้านสมาชิก	 ปี	 2559	 และ	
งบประมาณในการด�าเนินการ		

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
	
อ�านาจหน้าที่ โดยสังเขป
	 1.	 สอบทานงบการเงิน	 ความมีประสิทธิผลของการ
จัดการความเสี่ยง	 ระบบการควบคุมภายใน	 และระบบการ
ตรวจสอบภายใน	การปฏบิตัติามกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั
และจรรยาบรรณ
	 2.	 อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส
	 3.	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในให้ปฏบิตัติามมาตรฐานการตรวจสอบและจรรยาบรรณ
ของวชิาชพีผูต้รวจสอบ	รวมทัง้มคีวามเป็นอสิระและสามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล	
					 4.		ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย

	 1.		นายมนัส	แจ่มเวหา				 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.		นายเมธี	สุภาพงษ์

	 3.		นายพิมล	ธรรมพิทักษ์พงษ์

	 4.		นางนิภาพร	ศรีสุวรรณ

	 5.		พลต�ารวจตรี	ติณภัทร	ภุมรินทร์

	 6.		นายกรีฑา	สพโชค

	 7.		นายสราวุธ	เบญจกุล

	 8.		นายศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล	 ที่ปรึกษา

	 9.		นางสาวอรวรรณ	ธรรมคุณานนท์							 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	

	 	 	 เลขานุการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2559
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การเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการตรวจสอบ	
	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบตามรายชื่อ	ณ	วันที่	 30	
เมษายน	 2559	 เป็นคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมีมติ	

แต่งตั้งแทนคณะเดิมที่ครบวาระเมื่อ	 19	 มกราคม	 2559		
โดยมีผู้ที่ท�าหน้าที่ในปี	2558	พ้นวาระ	ดังนี้	

	 1.	 นายพิชิต	อัคราทิตย์				 1	มกราคม	2558	-	31	ธันวาคม	2558

	 2.		พันต�ารวจเอก	พรพันธ์	ทิมข�า			 1	มกราคม	2558	-	30	มิถุนายน	2558	

	 3.		นางผ่องเพ็ญ	เรืองวีรยุทธ		 1	มกราคม	2558	-	30	กันยายน		2558

	 4.		นางจันทวรรณ	สุจริตกุล			 1	ตุลาคม		2558	-	10	พฤศจิกายน	2558

	 5.		นายสิทธิพร	สท้านไตรภพ		 1	มกราคม		2558	-	30	มิถุนายน	2558

	 6.		นายจเร	พันธุ์เปรื่อง				 24	กรกฎาคม	2558	-	15	ตุลาคม	2558

	 7.		นายปัญญา	อุดชาชน				 1	มกราคม	2558	-	10	พฤศจิกายน	2558

	 8.		รองศาสตราจารย์อังครัตน์	เพรียบจริยวัฒน์	(ที่ปรึกษา)		 1	มกราคม	2558	-	31	ธันวาคม	2558	

การประชุม	
	 ปี	 2558	 มีการประชุมรวม	 11	 ครั้ง	 อนุกรรมการ	
เข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อย	91.82

ผลงานส�าคัญ	
	 ปรากฏตามรายงานจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

อ�านาจหน้าที่ 
	 1.	 พิจารณาให้ค�าปรึกษาแนะน�าด ้านกฎหมาย	
ที่เกี่ยวกับกิจการของกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
	 2.	 พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองสาระส�าคัญ
ของร่างกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	หรือค�าสั่งของ	
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการให้สอดคล้องกับหลักการ
และเจตนารมณ์
	 3.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกองทุน
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการมอบหมาย
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การเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการกฎหมาย	
	 คณะอนุกรรมการกฎหมายตามรายชื่อ	 ณ	 วันที่	
30	 เมษายน	 2559	 เป็นคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ	

มีมติแต่งตั้งแทนคณะเดิมที่ครบวาระเมื่อ	19	มกราคม	2559		
โดยมีผู้ที่ท�าหน้าที่ในปี	2558	พ้นวาระ	ดังนี้	

	 1.		นายมนัส	สุขสวัสดิ์						 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.		นายวรรณชัย	บุญบ�ารุง							 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 3.		นายสราวุธ	เบญจกุล	

	 4.		นายสมชาย	เอมโอช		

	 5.		นายพิมล	ธรรมพิทักษ์พงษ์				

	 6.		พลโท	กฤษณะ	บวรรัตนารักษ์

	 7.		นายสมบัติ	นราวุฒิชัย							 อนุกรรมการและเลขานุการ	

	 8.		นายสุจินดา	สุขุม					 ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

	 1.		นายวัยวุฒิ	หล่อตระกูล				 1	มกราคม	2558	-	30	มิถุนายน	2558	

	 2.		นายธรรมนิตย์	สุมันตกุล				 1	มกราคม	2558	-	30	กันยายน	2558	

	 3.	 นายวีระพล	ตั้งสุวรรณ			 1	มกราคม	2558	-	30	มิถุนายน	2558

	 4.		นายประสิทธิ์ศักดิ์	มีลาภ			 1	มกราคม	2558	-	30	มิถุนายน	2558

	 5.		ศาสตราจารย์สุรศักดิ์	ลิขสิทธิ์วัฒนกุล		 1	กรกฎาคม	2558	-	2	ตุลาคม	2558

	 6.		นางอัจนา	ไวความดี			 1	มกราคม	2558	-	31	ธันวาคม	2558

การประชุม	
	 ปี	2558	มกีารประชมุรวม	3	ครัง้	อนกุรรมการเข้าร่วม
ประชุมเฉลี่ยร้อยละ	76.19

ผลงานส�าคัญ
	 1.	 ตรวจพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการ	 และ
ระเบียบคณะกรรมการ	 รวม	7	 ร่างพร้อมทั้งเสนอความเห็น
ในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคณะกรรมการพิจารณา
	 2.	 พิจารณาประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�าเนนิงาน	และให้ค�าปรกึษาต่อคณะกรรมการและส�านกังาน	
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

อ�านาจหน้าที่ 
	 1.	 เสนอกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite)	
	 2.		ประเมนิและทบทวนความเพยีงพอ	รวมทัง้ความมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการบรหิารความเสีย่ง
ของกองทุน

	 3.	 ก�าหนดกลยุทธ์	แนวปฏิบัติ	หรือมาตรการในการ
บรหิารความเสีย่ง	รวมถงึการตดิตามก�ากบัดแูล	ให้อยูใ่นระดบั
ทีก่�าหนดและสอดคล้องกบันโยบายการบรหิารความเสีย่งทีไ่ด้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
	 4.	 ส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมในการบรหิารความเสีย่ง
ทั้งในระดับส�านักงาน	คณะกรรมการ	และคณะอนุกรรมการ

	 1.	 นายรพี	สุจริตกุล					 ประธานอนุกรรมการ

	 2.		นายปรเมธี	วิมลศิริ	

	 3.	 นายปฤษันต์	จันทน์หอม

	 4.		นางสาวปนัดดา	กนกวัฒน์

	 5.		นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัช

	 6.		นางสิรินทร์	พันธ์เกษม

	 7.		นายสมบัติ	นราวุฒิชัย			 อนุกรรมการและเลขานุการ

	 8.		นางสาวนัชชา	พรตปกรณ์			 รองเลขาธิการ	กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง	
	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 1.	 นายปัญญา	อุดชาชน		 1	มกราคม	2558	-	10	พฤศจิกายน	2558

	 2.		รองศาสตราจารย์กุลภัทรา	สิโรดม	(ที่ปรึกษา)		 1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	2558

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

การเปลีย่นแปลงคณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง 	
	 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงตามรายชื่อ		
ณ	 วันที่	 30	 เมษายน	 2559	 เป็นคณะอนุกรรมการที่คณะ

กรรมการมีมติแต่งตั้งแทนคณะเดิมที่ครบวาระเมื่อ	 19	
มกราคม	2559	โดยมีผู้ที่ท�าหน้าที่ในปี	2558	พ้นวาระ	ดังนี้
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การประชุม  	
	 ในปี	2558	มกีารประชมุรวม	2	ครัง้	อนกุรรมการเข้าร่วม	
ประชุมเฉลี่ย	ร้อยละ	83.33

ผลงานส�าคัญ
	 1.	 พิจารณาประเด็นความเสี่ยงในการจัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์องค์กร	ปี	2559	ซึ่งรวมถึงการพิจารณาวิสัยทัศน์	
และพนัธกจิ	/	วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้	กบข.	ทบทวน	SWOT	
จากการประเมนิสภาพแวดล้อมในปัจจบุนัและการคาดการณ์
อนาคต	 ทบทวนเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์	 และตัวชี้วัด
ความส�าเร็จของเป้าประสงค์ดังกล่าวพร้อมเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการอนุมัติ
แผนยุทธศาสตร์ปี	2559			
	 2.	 เห็นชอบการประเมินความเสี่ยง	 และก�าหนด	
แผนงานเพื่อจัดการความเสี่ยง	และ	แผนงานประจ�าปี	2559

	 3.	 เหน็ชอบแผนการด�าเนนิงานระยะ	3	ปี	และแนวทาง	
การด�าเนนิงานเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพกระบวนการบริหาร
จัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กรของ	กบข.

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

อ�านาจหน้าที่ 
	 1.	ก�าหนดหรือทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ของกองทนุให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ซีึง่เป็น
ที่ยอมรับ	และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
	 2.	พิจารณาผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการของกองทุน	 และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ	
เกี่ยวกับการปรับปรุงการก�ากับดูแลกิจการตามความจ�าเป็น
	 3.	 รายงานสรุปผลงานและประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจ�าทุกปี

	 1.	 นายพิชิต	อัคราทิตย์					 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.		นายประจวบ	สวัสดิประสงค์

	 3.		นางสิรินทร์	พันธ์เกษม

	 4.		นายประพฤทธิ์	สุขใย

	 5.		พลโท	กฤษณะ	บวรรัตนารักษ์

	 6.		นายบูรพาทิศ	พลอยสุวรรณ์

	 7.		นางดวงมน	จึงเสถียรทรัพย์	 ที่ปรึกษา

	 8.		นางพรเพ็ญ	นามวงษ์	 ที่ปรึกษา

	 9.		นางสาวรุ่งนภา	วิสฤตาภา					 ผู้อ�านวยการฝ่ายธรรมาภิบาล			
	 	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2559
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	 1.	 หม่อมหลวงผกาแก้ว	บุญเลี้ยง			 1	มกราคม		2558	-	30	พฤศจิกายน	2558

	 2.		นางดวงมน	จึงเสถียรทรัพย์		 1	มกราคม	2558	-	31	ธันวาคม	2558

การเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล 	
	 คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลตามรายชื่อ	 ณ	 วันที่	
30	 เมษายน	 2559	 เป็นคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ	

มีมติแต่งตั้งแทนคณะเดิมที่ครบวาระเมื่อ	19	มกราคม	2559		
โดยมีผู้ที่ท�าหน้าที่ในปี	2558	พ้นวาระไปดังนี้	

การประชุม 	
	 ปี	2558	มกีารประชมุรวม	3	ครัง้	อนกุรรมการเข้าร่วม
ประชุมเฉลี่ยร้อยละ	94.12

ผลงานส�าคัญ	
	 1.	 เห็นชอบการทบทวนระเบียบคณะกรรมการฯ		
ว่าด้วยธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของผู ้ปฏิบัติงานและ
บุคคลในครอบครัว	พ.ศ.	2556	ให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
ตามแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจจัดการกองทุน	 และก�ากับดูแล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ			
หลักจรรยาบรรณและระเบียบการท�าธุรกรรมหลักทรัพย์	
โดยเคร่งครัด
	 2.		ทบทวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมการทุกคณะ	
ให้มีองค์ประกอบ	 อ�านาจหน้าที่	 วาระการด�ารงต�าแหน่ง		
การรบัประโยชน์ตอบแทนและการรายงานผลการปฏบิตังิาน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการอนุมัติ
	 3.	 ก�ากับดูแลให้	 กบข.	 มีการลงทุนอย่างรับผิดชอบ	
(Responsible	 Investment)	 โดยเลือกลงทุนในตราสาร	
ที่ออกโดยบริษัทที่ให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม	สังคม	และ
ธรรมาภิบาล	(Environmental,	Social	and	Governance	
หรือ	ESG)		

	 4.		ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการประจ�าปี	2558	ว่ามีการด�าเนินการครบถ้วนและ	
ไม่ปรากฏว่ามีกระท�าฝ่าฝืนหลักจริยธรรม	จรรยาบรรณ	และ
กฎระเบียบของ	 กบข.	 และเห็นชอบการพิจารณาทบทวน
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการว่ายังมีความเหมาะสม

คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและ
พิจารณาค่าตอบแทน

อ�านาจหน้าที่ 
	 1.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของ
เลขาธิการเพื่อเสนอคณะกรรมการ
	 2.		พิจารณาประเมินผลงานของเลขาธิการและเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ	พร้อมข้อเสนอเรื่องค่าตอบแทน
ของเลขาธิการ
	 3.		พจิารณาวางแผนสบืทอดงานในต�าแหน่งเลขาธกิาร	
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
	 4.	 พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื่นๆ	 ตลอดจนค่าตอบแทนและโบนัสประจ�าปี	 และเสนอ	
ความเห็นต่อคณะกรรมการ
	 5.		รายงานสรุปผลงานและประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจ�าทุกปี
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	 1.	 นายวิสูตร	ประสิทธิ์ศิริวงศ์								 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.		นายรพี	สุจริตกุล

	 3.		นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัช

	 4.		นายภควัต	โกวิทวัฒนพงศ์

	 5.		นายมนัส	สุขสวัสดิ์

	 6.		พลต�ารวจตรี	ติณภัทร	ภุมรินทร์	

	 7.		นางวาสนา	นาคถาวร			 ผู้ช่วยเลขาธิการ	กลุ่มงานบริหาร		
	 	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ	

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

การเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการประเมินผลงานและ
พิจารณาค่าตอบแทน 	
	 คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณา	
ค่าตอบแทนตามรายชื่อ	ณ	 วันที่	 30	 เมษายน	 2559	 เป็น	

คณะอนกุรรมการทีค่ณะกรรมการมมีตแิต่งตัง้	แทนคณะเดมิที่	
ครบวาระเมือ่	19	มกราคม	2559	โดยมผีูท้ีท่�าหน้าทีใ่นปี	2558	
พ้นวาระไปดังนี้		

	 1.	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ		 1	มกราคม	2558	-	31	ธันวาคม	2558

	 2.		นายวัยวุฒิ	หล่อตระกูล		 1	มกราคม	2558	-	30	มิถุนายน	2558	

	 3.		นายสมบัติ	นราวุฒิชัย			 1	มกราคม	2558	-	31	ธันวาคม	2558

การประชุม 	
	 ปี	2558	มกีารประชมุรวม	3	ครัง้	อนกุรรมการเข้าร่วม
ประชุมเฉลี่ยร้อยละ	100

ผลงานส�าคัญ	
	 พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการ	ดังนี้	
	 1.	 อัตราวงเงินงบประมาณส�าหรับการขึ้นเงินเดือน	
ปี	2558	ของพนักงาน
	 2.		ประเมินผลการปฏิบัติงานเลขาธิการ	พร้อมเสนอ
ความเห็นเพื่อพิจารณาการประเมินผลและค่าตอบแทน
	 3.		ให้ความเห็นเกี่ยวกับสิทธิ	สวัสดิการพนักงาน
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ประธานอนุกรรมการ	 5,000	

อนุกรรมการ	 4,000

	 ปี	 2558	 กบข.	 จ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม
อนุกรรมการทุกคณะ	จ�านวน	1.21	ล้านบาท

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)

ค่าตอบแทนอนุกรรมการ

	 กบข.	จ่ายค่าตอบแทนให้อนกุรรมการ	ตามหลกัเกณฑ์
และอตัราทีก่�าหนดในประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์
และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ	 กบข.		

ลงวันที่	27	ตุลาคม	2547		ซึ่งประกาศดังกล่าวคณะรัฐมนตรี	
เป็นผูใ้ห้ความเหน็ชอบ	สาระส�าคญัคอื	กบข.	จะจ่ายค่าตอบแทน	
เป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่เข้าประชุม	 หากเดือนใดมีการ
ประชุมแต่ไม่เข้าร่วมประชุมจะงดจ่าย
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รายงานคณะอนกุรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	 กบข.	 ประกอบด้วย
กรรมการ	7	ท่าน	และที่ปรึกษา	1	ท่าน	โดยมีอ�านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ได้รับมอบหมายจาก	
คณะกรรมการ	ในการสอบทานให้รายงานทางการเงนิมคีวาม
ถูกต้อง	ครบถ้วน	น่าเชื่อถือ	และเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ	สอบทานความมปีระสทิธผิลของการ
จัดการความเสี่ยง	 การควบคุมภายใน	 การตรวจสอบภายใน	
และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	
และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง	การตรวจสอบข้อร้องเรียนและ
การแจ้งเบาะแสเพื่อให้	กบข.	มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปี	2558		มกีารประชมุรวม	11	ครัง้		ได้ปฏบิตังิาน	
ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตร	 และรายงาน
การปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้คณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาสและ
รายงานทันทีเมื่อมีข้อสังเกตที่ส�าคัญ	 ซึ่งมีสาระส�าคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้	

1.	 พิจารณาสอบทานงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันที่	
31	ธนัวาคม	2558	และอนมุตังิบการเงนิรายไตรมาสของ	กบข.	
และงบการเงินรวมของ	 กบข.	 และบริษัทย่อย	 มีความเห็น	
สอดคล้องกบัผูส้อบบญัชว่ีางบการเงนิได้จดัท�าขึน้อย่างถกูต้อง	
เชื่อถือได้	 เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ	
มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ	โดยได้เชญิผูส้อบบญัชแีละ
ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุทกุครัง้ทีพ่จิารณางบการเงนิ		และ
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษา
หารืออย่างอิสระในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี	

2.	 การพิจารณาค่าสอบบัญชีประจ�าปี	 2558	 โดย
ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ	ซึง่คณะอนกุรรมการตรวจสอบ	
ได้พิจารณาเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจ�าปี	 2558	 และให้	
น�าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

3.		สอบทานความมีประสิทธิผลและความเพียงพอ
ของการจัดการความเสี่ยง	 และระบบการควบคุมภายใน			
สอบทานแผนการตรวจสอบประจ�าปีให้ครอบคลุมกระบวน	
การปฏบิตังิานทีม่คีวามเสีย่งสงู	รบัทราบประเดน็การตรวจสอบ	
ที่ส�าคัญ	 และการติดตามการด�าเนินการแก้ไข	 สอบทาน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ		สอบทานการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านการคอรัปชั่นของ	 กบข.	 รวมทั้งการก�ากับให้มีการ
ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ
ประเมินและการจัดการความเสี่ยง	 และผลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานต่างๆ	 ซึ่งรวมถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ.	
2544	 และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข	 โดยมีความเห็นว่า	
การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงของ	 กบข.		
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม	 และไม่พบประเด็นหรือ	
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

4.	 สอบทานประสทิธผิลของระบบก�ากบัการปฏบิตังิาน	
ตามกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	และจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้อง
กับการด�าเนินงานของ	 กบข.	 โดยมีความเห็นว่ามีการก�ากับ
ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ		และมีการติดตามการ
ปรับปรุงแก้ ไขอย่างใกล้ชิด

5.	 จัดให้มีระบบแจ้งและตรวจสอบข้อเท็จจริงตาม	
ทีม่ผีูส่้งหนงัสอืร้องเรยีนและแจ้งเบาะแส	โดยมกีารรายงานผล
การตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ	กบข.	
ทราบตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ	กบข.		

6.	 ทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ฝ่ายตรวจสอบภายในให้ครอบคลุม	และชัดเจนยิ่งขึ้น	รวมถึง	
มีการประเมินตนเองของอนุกรรมการตรวจสอบ	 ทั้งใน
ภาพรวมและของแต่ละบุคคล	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของคณะอนกุรรมการตรวจสอบ	
ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการโดยมีผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ดี	

	 	 (นำยมนัส แจ่มเวหำ)1

  ประธำนอนุกรรมกำรตรวจสอบ

1	ท�าหน้าทีป่ระธานอนกุรรมการตรวจสอบ	กบข.	ตัง้แต่วนัที	่20	มกราคม	2559	โดยประธานอนกุรรมการตรวจสอบท่านเดมิ	คอื	นายพชิติ	อคัราทติย์	
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	2556	-	มกราคม	2559
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การบรหิารความเสีย่ง กบข.

กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	(กบข.)	เป็นองค์กร
ทีบ่รหิารดแูลเงนิออมของสมาชกิทีเ่ป็นข้าราชการกว่าล้านคน	
จึงตระหนักถึงความส�าคัญของการมีระบบบริหารจัดการ	
บูรณาการเชิงรุก	 (Proactive	 Integrated	Management)		
ที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร	 เพื่อน�าพาองค์กรให้สามารถ	
บรรลุเป ้าหมายท่ามกลางป ัจจัยแวดล ้อมทางธุรกิจที่
เปลีย่นแปลงผนัผวนเช่นทกุวนันี	้ 	โดยคณะกรรมการได้อนมุตัิ
ให้น�าหลัก	 iGRC	 ที่ดีมาใช้	 ซึ่งหมายถึงการเป็นองค์กรที่มี	
การบรูณาการด้านการก�ากบัดแูลทีด่	ี (Good	Governance)	

เข้ากับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	 (Effective		
Risk	 Management)	 และการก�ากับการปฏิบัติงานตาม	
ระเบยีบกฎเกณฑ์อย่างถกูต้อง	 และเหมาะสม	 (Regulatory	
&	 Policy	 Compliance)	 โดยมีการประสานนโยบาย		
การท�างาน	 การวเิคราะห์ข้อมลูอย่างเป็นระบบสอดคล้องกนั	
ทั้งสามด้าน	 ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเสริม
ประสทิธภิาพการท�างาน	โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่
ให้กับองค์กรยิ่งๆ	ขึ้นไป	

การก�ากับดูแล กับ ระบบการบริหารความเสี่ยงของ กบข.

คณะกรรมการ กบข.

คณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

เลขาธิการ

คณะผู้บริหารระดับสูง

ฝ่ายธรรมาภิบาล
กลุ่มงาน

บริหารความเสี่ยง
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน
เจ้าของความเสี่ยง
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โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร

กบข.	 มีโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความ
ส�าคญั	และส่งเสรมิการบรหิารความเสีย่งเชงิบรูณาการอย่างมี	
ประสิทธิภาพ	 การบริหารงานของ	 กบข.	 มีคณะกรรมการ	
ท�าหน้าที่และรับผิดชอบต่อการก�าหนดนโยบายและกรอบ
การบริหารองค์กร	 โดยมีคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล	
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการ	 และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์	
ในการบรหิารความเสีย่งและการตรวจสอบ	ช่วยให้ความเหน็
และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและส�านักงาน	ซึ่งถือเป็น
กลไกสนบัสนนุการท�างานของ	กบข.	ให้มปีระสทิธภิาพ	มัน่ใจ
ได้ว่าครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องไว้
อย่างครบถ้วน		

กบข.	 ได้ปลูกฝังวัฒนธรรมให้ผู้บริหาร	 และฝ่ายงาน	
ในฐานะเจ้าของความเสี่ยง	 มีความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง	 และมีบทบาทในการ
บริหารความเสี่ยงในกระบวนการท�างานของตนเอง	 (Risk	
Owner	as	Risk	Manager)	ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารความเสี่ยง	 เพราะฝ่ายงานในฐานะเจ้าของ
ความเสี่ยงเป็นผู้ปฏิบัติ	มีความรอบรู้ในเนื้องานย่อมสามารถ
รับรู้ปัจจัยเสี่ยง	 และสาเหตุต่างๆ	 ที่อาจท�าให้งานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์	 จึงเป็นผู ้ที่ต ้องป้องกันและบริหารจัดการ	
ความเสี่ยงได้ดีที่สุด			

จากแนวคดิข้างต้น	คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง	
จึงได้ก�าหนดกรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็น	
แนวปฏิบัติส�าหรับ	 กบข.	 โดยก�าหนดให้หน่วยงานเจ้าของ
ความเสี่ยงต้องประเมินความเสี่ยง	 และการควบคุมภายใน	
(Risk	 and	 Control	 Self-Assessment)	 ตามแนวทาง
วิเคราะห์เหตุน�าสู่ความเสี่ยง	(Root	Causes)	อย่างต่อเนื่อง
สม�่าเสมอ	 นับเป็นการก�าหนดมาตรการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างรอบคอบและทั่วถึง	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 กบข.	 มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	 และมีการ
ก�าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสาเหตุ
ต่างๆ	ในอนาคต

นอกจากนี้	 เพื่อเป็นการก�ากับดูแลและควบคุมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร	 กบข.	 ยังมีการก�าหนด
มาตรการที่เอื้อให้เกิดความถูกต้องและอิสระในการตรวจวัด	
การควบคุม	และการรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องภายใต้	

ก�าหนดเวลาที่เหมาะสม	 โดยมีกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง	
ท�าหน้าที่เสนอและติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการ	
ด้านการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร	
อย่างทัว่ถงึให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	และมฝ่ีายตรวจสอบภายใน	
ช่วยประเมินและสอบยันระบบการควบคุมภายในและ	
การบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมออีกชั้นหนึ่ง

ความเสี่ยงของ กบข.	

กบข.	 ได้จัดท�าแม่บทการบริหารความเสี่ยงของ	
กบข.	ขึ้น	เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง		
โดยพิจารณาความเสี่ยงหลัก	5	ประเภทได้แก่		

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

	 กฎเกณฑ์

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic risk)

กบข.	 มีการประเมินสภาพแวดล ้อมทั้งภายใน	
และภายนอกประกอบกับการวิเคราะห์จุดแข็ง	 (Strength)	
จุดอ่อน	(Weakness)	โอกาส	(Opportunity)	และอุปสรรค	
(Threat)	หรอืทีเ่รยีกว่า	SWOT	Analysis	เพือ่ท�าความเข้าใจ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่	 โดยน�าจุดแข็งมาใช้ประโยชน์ร่วมกับ	
โอกาสพร้อมๆ	กบัลดจดุอ่อนและป้องกนัไม่ให้อปุสรรคต่างๆ	
มีบทบาทต่อการท�างานของ	 กบข.	 และการมีกระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์องค์กรอย่างเป็นระบบ	
ท�าให้	 กบข.	 สามารถน�าผลวิเคราะห์เหล่านั้นมาพัฒนาเป็น
แผนยุทธศาสตร์องค์กรและกลยุทธ์ในการท�างานในแต่ละปี	
และในปี	 2558	 กบข.	 ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุน
บ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	ปี	2558-2561	และจดัท�าแผนงาน	
ประจ�าปี	 2559	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของ
องค์กรให้เป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์ที่คณะกรรมการได้ให้
นโยบายและทิศทางการด�าเนินงาน	 เพื่อการบรรลุพันธกิจ	
ที่ก� าหนดในพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ	พ.ศ.	2539	โดยก�าหนดวสิยัทศัน์	(Vision)	ทีจ่ะเป็น	
“สถาบนัหลกัทีส่มาชกิไว้วางใจในการบรหิารเงนิออมเพือ่การ
เกษยีณอายรุาชการอย่างมคีวามสขุ”	โดยมยีทุธศาสตร์	4	ด้าน
เพื่อด�าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว	คือ
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ยุทธศาสตร์ที่	1	:	สร้างความมั่นคงในการเกษียณของ	
	 	 	 สมาชิก

ยุทธศาสตร์ที่	2	:	เสรมิสร้างความเชือ่มัน่และไว้วางใจ
ยุทธศาสตร์ที่	3	:	พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยี	

	 	 	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่	4	:	พัฒนาบุคลากรสู ่ความเป ็นเลิศ		

	 	 	 และผูกพันกับองค์กรสูง

2. ความเสี่ยงด้านการลงทุน

ควำมเสี่ยงจำกสภำพตลำด (Market Risk)
สภาวะความเสี่ยงด้านตลาดปี	 2558	 เกิดจากปัจจัย

ด้านเศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวัในอตัราทีช่ะลอตวัลงจากปีก่อนหน้า	
ซึ่งมีที่มาจากเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่มีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ	 (GDP)	 ชะลอตัวลงจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจจีน	 อย่างไรก็ตาม	 เศรษฐกิจใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีการเติบโตสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา		
โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเติบโตชัดเจนจากการบริโภค
และการจ้างงานปรับตัวดีขึ้น	 โดยมีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น	 นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยก็มีการเติบโตอย่าง
มีเสถียรภาพมากขึ้นในปี	 2558	 โดยมีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ	 (GDP)	สูงขึ้นจากปี	 2557	จากการสนับสนุนของ
นโยบายทางการคลังจากภาครัฐที่เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรม	
ประกอบกับการด�าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย	 ที่สามารถช่วยพยุงการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศ	อย่างไรก็ตาม	ภาคการส่งออก
และการลงทุนภาคเอกชนยังคงเติบโตลดลงจากปีก่อนหน้า	
เนือ่งจากข้อจ�ากดัเรือ่งการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกและระดบั
หนี้ภาคครัวเรือน

ในปี	 2558	กบข.	 เน้นน�้าหนักการลงทุนในสินทรัพย์
กลุ่มรองรับการเติบโต	 (Growth	 Asset)	 และยังให้ความ
ส�าคัญกับการบริหารการลงทุนเชิงรุกควบคู่กับการติดตาม
ภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด	 เพื่อประเมินผลความผันผวนที่มี	
แนวโน้มจะเพิม่สงูขึน้ในตลาดการลงทนุปี	2559	โดยได้เน้นถงึ	
การบริหารความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศอย่าง	
ใกล้ชิดและ	 กบข.	 ก็ได้วางแผนการลงทุนให้มีการกระจาย
ความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ใหม่ๆ	 เพื่อให้เกิดความสมดุลของ
ผลตอบแทนและความเสีย่ง	ซึง่เป็นไปตามแนวทางจดัสรรการ
ลงทุนระยะยาวที่ค�านึงถึงความส�าคัญของบทบาทสินทรัพย์
ที่ลงทุนแต่ละประเภทต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ	 (Role-based	
Strategic	Asset	Allocation)	เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ

กองทุนได้ยืดหยุ่นตามภาวะการลงทุนหลากหลายลักษณะ	
และสามารถตอบสนองต่อภาวะทางเศรษฐกิจในช่วงต่างๆ	
ได้อย่างเหมาะสม	

ควำมเสี่ยงจำกเครดิต (Credit Risk)
กบข.	ได้ก�าหนดแนวทางบรหิารความเสีย่งด้านเครดติ	

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของผู้ออกตราสาร	 และ	
ความเสี่ยงของตราสารเฉพาะรายการ	 อีกทั้งมีการก�าหนด
กรอบความเสี่ยงด้านเครดิตในระดับกองทุน	 และมีการ
ประเมินความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ออกตราสารที่	 กบข.	
ลงทุน	 และคู่ค้าที่	 กบข.	 ท�าธุรกรรมการลงทุน	 และมีการ
ก�าหนดคู ่มือเครดิตเพื่อให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน	 โดยมี	
เป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกิดจากการที่คู่ค้า
หรือผู้ออกตราสารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน	

ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
กบข.	 ได้จัดให้มีระบบซึ่งสามารถวัดความเสี่ยงด้าน

สภาพคล่องและสามารถประเมินผลกระทบจากความเสี่ยง	
ทีส่อดคล้องกบัปรมิาณ	และความซบัซ้อนของธรุกรรม	รวมถงึ
มกีารประเมนิความเสีย่งด้านสภาพคล่องในการจ่ายคนืเงนิแก่
สมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ	 โดยเฉพาะช่วงที่สมาชิกถึงก�าหนด
เกษยีณในเดอืนกนัยายนของทกุปี	กบข.	มกีารจดัท�าประมาณ
การกระแสเงนิรบั	และกระแสเงนิจ่ายคนืสมาชกิ	เพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าสมาชิกจะได้รับเงินคืนตามก�าหนดเวลา	และไม่กระทบต่อ
การลงทุนของสมาชิกที่ยังคงอยู่ในกองทุน

3. ความเสี่ยงด ้านชื่อ เสียงและภาพลักษณ์องค ์กร  

(reputation risk)

ปัจจุบันมีการพูดถึงความเสี่ยงเรื่องชื่อเสียงและ	
ภาพลักษณ์องค์กรมากขึ้น	 แม้ว่าจะมีการบริหารความเสี่ยง
ต่างๆ	 อย่างครบถ้วนแล้ว	 องค์กรก็ยังต้องระมัดระวังในส่วน
ของการตดิตามและรกัษาชือ่เสยีงและภาพลกัษณ์ขององค์กร
ด้วย	 ซึ่งคณะอนุกรรมการหลายชุด	 ทั้งคณะอนุกรรมการ	
ธรรมาภิบาล	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	 และคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ได้ให้	 กบข.	 เน้นเรื่องของ
จรรยาบรรณและหลักปฏิบัติของพนักงาน	 การแจ้งเบาะแส	
และการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ	 อีกทั้งได้จัดให้มีระเบียบ		
ช่องทางและกระบวนการจัดการในเรื่องดังกล่าวแล้ว	รวมถึง
การตดิตามข่าวสารของ	กบข.	และการตอบสนองต่อข่าวสาร	
และชี้แจงแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยสม�่าเสมอ
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4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (operational risk)

ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนั้น	 กบข.		
ได้ก�าหนดให้มกีารประเมนิความเสีย่งและการควบคมุภายใน
อย่างครบถ้วนทุกฝ่ายงานเป็นประจ�าทุกปี	 ทั้งนี้เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน	 โดยมีการรายงานให้คณะ
อนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง	และคณะอนกุรรมการตรวจสอบ	
ทราบ	และพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวด้วย

ในปี	2558	กบข.	ได้ทบทวนตัวชี้วัดความเสี่ยง	(Key	
Risk	 Indicators)	 ส�าคัญระดับองค์กรตามความเสี่ยงหลัก	
ทั้ง	 5	 ประเภท	 เพื่อใช้ในการประเมินระดับความเสี่ยง	 และ	
ใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการประเมินโอกาสและผลกระทบ	
อันเกิดจากความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้		
กบข.	ยงัได้จดัท�ารปูแบบการรายงานสถานะความเสีย่งองค์กร
แบบกระชบัและเป็นองค์รวมมากขึน้	เพือ่ให้ผูบ้รหิารสามารถ
ตดิตามสถานะความเสีย่งในภาพรวมของ	กบข.	ได้ตลอดเวลา	
ทั้งความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	 ความเสี่ยงจากการลงทุน		
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน	และความเสี่ยงจากการปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบ	ทัง้นีย้งัได้ก�าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้	
(Risk	Appetite)	และระดับความเสี่ยงสูง	(Risk	Tolerance)	
ส�าหรับแต่ละตัวชี้วัดความเสี่ยงขึ้น	 เพื่อเป็นขั้นตอนในการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นๆ	อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอีกส่วนหนึ่งที่	
กบข.	 ให้ความส�าคัญคือแผนการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธรุกจิ	โดย	กบข.	ได้วางโครงสร้างรากฐานทางด้านเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
ท�างานภายใต้สถานการณ์ต่างๆ	มีการเตรียมศูนย์ปฏิบัติงาน	
ส�ารอง	 กรณีเกิดเหตุวิกฤติไม ่สามารถเข ้าปฏิบัติงาน	
ในส�านักงานตามปกติ	 โดยในปัจจุบันมีระบบรองรับการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ของพนักงานได้	 อีกทั้งมีการเตรียม
การสื่อสารไปยังทุกภาคส่วน	ทั้งการสื่อสารภายในส�านักงาน		
การสื่อสารกับคู ่ค ้า	 และการสื่อสารกับสมาชิกไว้อย่าง	
พร้อมเพรียง	ทั้งนี้ในปี	2558	กบข.	ได้ปรับปรุงให้ระบบงาน
ส�าคญัต่างๆ	สามารถเริม่ปฏบิตังิานทีศ่นูย์ปฏบิตังิานส�ารองได้
รวดเร็วขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้าปฏิบัติงาน	
ตามปกติที่ส�านักงานหลักได้

5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ 

(compliance risk)

กบข.	 มีการพัฒนาระบบงานก�ากับการลงทุนเพื่อใช้	
ในการก�ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการลงทุน		
(Investment	Compliance)	 เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของ	
กบข.	เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	ระเบยีบ	และนโยบายการลงทนุ
ที่ก�าหนดไว้	 นอกจากนี้	 กบข.	 มีการจัดท�าแนวปฏิบัติด้าน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 (Compliance	 Program)	 เพื่อให้
ทุกส่วนงานมีแนวทางการก�ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร	และมีการติดตามทบทวน
กฎเกณฑ์และกระบวนการปฏบิตังิานให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ	
รวมถึงการติดตามก�ากับดูแลและจัดท�ารายงานเสนอ	
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส	

การมุ่งสู่แนวทางบูรณาการการก�ากับดูแลที่ดี การบริหาร

ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการก�ากับการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบที่เข้มแข็ง	
เพื่อให้	 กบข.	 มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง		

ซึ่งหมายถึง	 การมีความเข้าใจและมีการบริหารความเสี่ยง
ในทุกงานขององค์กร	 โดยมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตาม
จริยธรรม	 มีการบริหารความเสี่ยง	 และเป็นไปตามนโยบาย		
กฎระเบียบทั้งภายในและภายนอก	 จึงได้ก�าหนดแผนงาน		
เสรมิสร้างการบรหิารจดัการเพือ่เพิม่มลูค่าองค์กร	(Enterprise	
Value	Creation)	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของยทุธศาสตร์ด้านพฒันา
กระบวนการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถองค์กร	
ตามแผนยุทธศาสตร์	2558-2561	

ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีการก�ากับดูแลที่ดี	
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	 และการก�ากับการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบนัน้	กบข.	ให้ความส�าคญัในการบรหิาร
องค์ประกอบส�าคัญ	3	ประการ	ที่เป็นกลไกขับเคลื่อน	GRC	
นัน่คอื	คน	(People)	กระบวนการ	(Process)	และเทคโนโลยี	
(Technology)	เพื่อช่วยให้	กบข.	สามารถ	

•	 เข้าใจและจัดล�าดับความส�าคัญต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholders)	

•	 ก�าหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางขององค์กรให้
สอดคล้องกับมูลค่าและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	

•	 จัดกระบวนการซึ่งท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายที่ก�าหนด	 โดยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง	
ความเสี่ยง	 (Risk	 Profile)	 การปกป้องคุณค่าขององค์กร		
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(Value)	 และการด�าเนินงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย	
นโยบายของคณะกรรมการ	 จริยธรรมและจรรยาบรรณ	
ตามวิชาชีพ

•	 ปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยง		
โดย	กบข.	มีเป้าหมายว่า	บุคลากรใน	กบข.	ทุกระดับต้องมี	
จิตส�านึกและส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร
ควบคู่ไปกับการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	

•	 ส่งเสรมิการวดัความมปีระสทิธผิลของการด�าเนนิงาน	
จัดท�าและให้ข้อมูลเกี่ยวข้องที่เชื่อถือได้	 และทันเวลาต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย	

•	 มุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงรุกที่ใช้ประโยชน์จาก
โอกาส	และทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างเตม็ที	่	เพือ่เสรมิสร้างคณุค่า
สูงสุดให้แก่สมาชิกและสังคม

โดยในปี	 2558	 กบข.	 ได้จัดท�ากรอบการด�าเนินงาน	
ตามนโยบาย	 iGRC	 เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร	 (Guideline	 of	
Integrated	 Governance,	 Risk	 Management	 and		
Compliance	for	Enterprise	Value	Creation)	รวมถงึปรบัปรงุ
แม่บทบริหารความเสี่ยง	 และคู่มือบริหารความเสี่ยงต่างๆ		
การสื่อสารแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ	 อีกทั้งมีการ
พฒันากระบวนการธรรมาภบิาล	การบรหิารจดัการความเสีย่ง	
และการก�ากบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบแบบบรูณาการตาม
แผนงานดงักล่าว	เพือ่ให้เกดิความผสมผสานการจดัการเชงิรกุ	
(Proactive	Management)	 ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยการสร้างจริยธรรม	
และคุณธรรมในการก�ากับดูแลกิจการ	 โดยได้ก�าหนดให้
จริยธรรม	 (Integrity)	 เป็นหนึ่งในคุณสมบัติพึงประสงค์ของ
พนักงานทุกคนอีกด้วย

รายงานประจำาปี 2558100
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รายงานการก�ากบัดแูลกจิการประจ�าปี 2558

	 ด้วยภารกิจส�าคัญที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเงินออม	
ของสมาชิก	 คณะกรรมการและพนักงาน	 กบข.	 จึงยึดมั่น
บริหารกองทุนตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 หลัก
จรยิธรรมและจรรยาบรรณ	ทกุฝ่ายงานของ	กบข.	ปฏบิตังิาน	
ด้วยความรอบคอบ	 ระมัดระวัง	 ซื่อสัตย์	 สุจริต	 ปราศจาก
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และมีการบริหารจัดการ	
ความเสี่ยง	 ตลอดจนการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	นอกจากนี้	ในฐานะนักลงทุน
สถาบัน	กบข.	ได้ท�าหน้าที่ทั้งการเป็นนักลงทุน	และผู้ถือหุ้น
ที่มีความรับผิดชอบโดยเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่	
กบข.	ลงทนุทกุบรษิทัเพือ่แสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ	
ตามหลักการก�ากับดูแลที่ดี	 และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียม	 รวมทั้งช่วยผลักดันให้บริษัทต่างๆ		
ให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 ชุมชน	 และหลัก	
ธรรมาภบิาลควบคูไ่ปในการด�าเนนิกจิการด้วย	เนือ่งจากเป็น
ปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	
คณะกรรมการ กบข. กับการก�ากับดูแล
กิจการ

คณะกรรมการ	 กบข.	 ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ก�ากับดูแลกิจการของ	 กบข.	 และท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแล
ให้กองทุนด�าเนินการไปตามนโยบายดังกล่าว	 โดยมีผลการ
ด�าเนินงานส�าคัญในด้านการก�ากับดูแลกิจการในปี	 2558	
สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์กรและอนุมัติแผน
ยุทธศำสตร์ประจ�ำปี 2558	 เพื่อให้สามารถด�าเนินงาน
ได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร	 และก�าหนดตัวชี้วัดองค์กร	
(Corporate	Key	Performance	Indicators)	เพื่อใช้ในการ
ติดตาม	และประเมินผลการด�าเนินงาน

2. ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรลงทุน		
เพือ่ให้เป็นไปตามแผนจดัสรรการลงทนุระยะยาว	(Strategic	
Asset	Allocation)	ที่คณะกรรมการอนุมัติ	ประเมินผลงาน	
เปรียบเทียบกับตัวเทียบวัดที่ก�าหนด	 (Benchmark)	 และ
ก�ากับดูแลให้การจัดการลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน	
ภายในกรอบของกฎหมาย	ระเบยีบ	และข้อบงัคบัโดยเคร่งครดั	
	

3. ก�ำกบัดแูลให้ กบข. จดักำรลงทนุอย่ำงรบัผดิชอบ 
โดยให ้ควำมส� ำคัญกับป ัจจัยสิ่ งแวดล ้อม สั งคม  
และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล		
(Environmental,	 Social	 and	 Governance	 :	 ESG)		
ซึ่งในปี	 2558	 กบข.	 ได้ท�าการประเมินการด�าเนินงานของ
บริษัทที่	 กบข.	 ลงทุนในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	
สังคมและธรรมาภิบาล	 ประกอบการวิเคราะห์การตัดสินใจ	
ลงทุนด้วย	 เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างรอบคอบและได้รับ	
ผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน

4. ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์กำรแต่งตัง้คณะอนกุรรมกำร
และกฎบัตร	 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ที่ดี	 และมีกระบวนการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
อนุกรรมการอย่างโปร่งใส	 เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความ
ช�านาญและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการปฏิบัติ
หน้าที่ให้กองทุน

5. ปรับปรุงระเบียบกำรท�ำธุรกรรมหลักทรัพย์ของ
พนักงำนและบุคคลในครอบครัว	 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นในการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน

6. ยึดมั่นหลักกำรบริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส		
คณะกรรมการก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
กรรมการที่มีนัยส�าคัญ	 เช่น	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ในหน่วยงานอื่น	 จ�านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการและคณะอนุกรรมการ	และค่าตอบแทนที่ได้รับ		

7. ประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
และคณะอนกุรรมกำรประจ�ำปี 2558	ทัง้รายคณะ	รายบคุคล	
และผูท้�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุเพือ่น�าผลมาปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพการท�างานให้ดียิ่งขึ้น	 ซึ่งผลการประเมิน	
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ทกุคณะในปี	2558	อยูใ่นเกณฑ์ด	ีไม่ปรากฏว่ามคีวามขดัแย้ง	
ทางผลประโยชน์	หรือการฝ่าฝืนหลักจริยธรรม	จรรยาบรรณ
แต่อย่างใด
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กบข.  กับการท�าหน ้ าที่ นักลงทุนที่ มี 
ความรับผิดชอบ

ในฐำนะผู้ลงทุนสถำบันรำยใหญ่ของประเทศ กบข. 
ให้ควำมส�ำคญักบักำรท�ำหน้ำทีน่กัลงทนุทีม่คีวำมรบัผดิชอบ 
โดย	 กบข.	 ได้ท�าการวิเคราะห์ด้านการเงินว่าบริษัทที่	 กบข.		
ลงทุนให้ความส�าคัญกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม	 สังคมและ	
ธรรมาภิบาล	(Environmental,	Social	and	Governance:	
ESG)	 หรือไม่	 อย่างไร	 เนื่องจาก	 กบข.	 เชื่อมั่นว่าบริษัท	
ที่ให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้าน	 ESG	 จะด�าเนินธุรกิจด้วย	
ความซือ่สตัย์	สจุรติ	โปร่งใส	และจะสามารถสร้างความเจรญิ
เตบิโตทีย่ัง่ยนืให้แก่ตวับรษิทัเอง	ผูถ้อืหุน้	และสร้างประโยชน์
ให้เกิดแก่สังคมโดยรวมได้		

นอกจากนี	้กบข.	ยงัได้ร่วมแสดงพลงัในงานวนัต่อต้าน
คอร์รปัชนัแห่งชาต	ิประจ�าปี	2558	เมือ่วนัที	่6	กนัยายน	2558		
เพื่อยืนยันจุดยืนในฐานะนักลงทุนสถาบันที่จะสนับสนุน	
ให้เกิดบรรษัทภิบาลที่ดี	 มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 และ	
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กบข. กับการท�าหน้าที่ผู ้ถือหุ้นที่มีความ 
รับผิดชอบ

ในฐำนะผูถ้อืหุน้ กบข. ให้ควำมส�ำคญักบักำรเข้ำไป
มีบทบำทในกำรประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยการเข้าร่วมประชุม	
และออกเสยีงลงคะแนนทกุครัง้	เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัที	่กบข.	
เลือกลงทุนมีความสามารถในการแข่งขัน	 มีการด�าเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน			

ส�ำหรบักำรลงทนุในประเทศ	ในปี	2558	กบข.	ส่งผูแ้ทน	
เข้าร่วมประชมุและใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการประชมุ
ผู ้ถือหุ ้นจ�านวนรวมทั้งสิ้น	 70	 บริษัท	 แบ่งออกเป็นการ	
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นจ�านวน	 69	 ครั้ง	 และการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นจ�านวน	5	ครั้ง	ทั้งนี้	การออกเสียงลงคะแนน
ของผูแ้ทนเป็นไปตามแนวทางที่	กบข.	ก�าหนดอย่างรอบคอบ	
(Proxy	Voting	Guidelines)			

วำระที่  กบข. ออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบ		
ประกอบด้วยการขอท�าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการ
โดยทั่วไปเพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความ
ราบรืน่	ทัง้นี	้บรษิทัได้จดัส่งข้อมลูและรายละเอยีดให้ผูถ้อืหุน้	
พิจารณาอย่างครบถ้วน	ท�าให้	กบข.	สามารถพิจารณาได้ว่า	
ธรุกรรมนัน้ๆ	จะเป็นผลดหีรอืเป็นประโยชน์กบัผูถ้อืหุน้โดยรวม		

วำระที่ กบข. ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นชอบ	ได้แก่	
ธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติ	
ไม่เหมาะสม	

รายงานประจำาปี 2558102
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 2558ส�ำหรับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ	 ในปี	 2558	 กบข.	

มอบฉันทะให้ผู ้จัดการกองทุนตามสัญญาว่าจ้างใช้สิทธิ	
ออกเสียงลงคะแนนแทน	โดย	กบข.	ก�าหนดให้ผู้ที่ได้รับมอบ	
ฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามแนวทางการออกเสยีงลงคะแนน	
ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ	 Institutional	 Shareholder	
Services	Inc.	(ISS)	ซึ่งเป็นผู้น�าการให้บริการด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการในธุรกิจจัดการลงทุน	 ทั้งนี้	 กบข.	 ได้ใช้สิทธิเข้า
ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	 9	บริษัทใน	 6	ประเทศ	 แบ่งเป็นการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	 8	 ครั้ง	 และการประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้น	 2	 ครั้ง	 โดยวาระที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นชอบ/
งดออกเสียงส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ	และการ
ก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร	

กบข. ตระหนักในภำระหน้ำที่อันส�ำคัญที่ได้รับ 
ควำมไว้วำงใจให้ดูแลเงินออมเพื่อวัยเกษียณของสมำชิก
และจะปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมำชิกทุกรำยโดยเท่ำเทียมกัน

จำานวนเรื่องที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นชอบ

1.		กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับต�าแหน่ง	โดยมีวาระต่อเนื่องเกินกว่า	3	วาระ	(9	ปี)	 30	คน	 22	บริษัท

2.		กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับต�าแหน่ง	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 3	คน	 3	บริษัท

	 ไม่ถึงร้อยละ	75	ของการประชุมในปีที่ผ่านมา

3.		การเพิ่มทุนจดทะเบียนที่มีข้อมูลไม่ชัดเจนเพียงพอ		 	1	บริษัท
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กจิกรรมเพือ่สงัคม (cSr)

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 (กบข.)	 มีภารกิจ
หลกั	คอืการน�าเงนิออมทีไ่ด้รบัจากสมาชกิและส่วนราชการ	ไป
บรหิารและลงทนุ	ภายใต้กรอบการลงทนุทีก่�าหนดเพือ่สร้างผล
ตอบแทนในระยะยาว	 โดยนโยบายการลงทนุของ	 กบข.	 เน้น
ความสมดลุระหว่างความปลอดภยัของเงนิต้น	กบัผลตอบแทน
ของการลงทนุ	ภายใต้ความเสีย่งทีย่อมรบัได้	

ภารกจิหลกัของ	กบข.	จะประสบความส�าเรจ็ได้นัน้ต้อง
อาศยัความเข้าใจในเรือ่งการวางแผนการเงนิ	 การบรหิารเงนิ
และการลงทนุของสมาชกิเป็นส�าคญั	เพราะความเข้าใจดงักล่าว	
จะท�าให้สมาชกิตระหนกัถงึสถานะการเงนิทีแ่ท้จรงิของตนเอง	
ซึง่จะมส่ีวนท�าให้สามารถตัง้เป้าหมายทางการเงนิทีส่อดคล้อง
กบัความเป็นจรงิ	และจะส่งผลให้สมาชกิสามารถบรหิารจดัการ
เงนิสะสมให้เพยีงพอส�าหรบัใช้ในวยัเกษยีณ

นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมอบรม	 สัมมนา	 เพื่อ
ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินและการลงทุนแก่สมาชิกอย่าง	
ต่อเนือ่งแล้ว	 กบข.	 ได้เลง็เหน็ว่า	 องค์ความรูด้้านการบรหิาร
เงินและการลงทุนนั้น	 มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อชุมชนและ	
สงัคมโดยรวม	จงึมแีนวคดิน�าองค์ความรูด้งักล่าวไปจดักจิกรรม	
ต่อยอด	อนัเป็นทีม่าของโครงการ	CSR	ประจ�าปี	2558	

กลุม่เป้าหมาย : สมาชกิ	กบข.	และประชาชน

วตัถปุระสงค์

1.	เพื่อให ้ข ้อมูลความรู ้ด ้านการบริหารเงินและ	
การลงทนุแก่กลุม่เป้าหมาย

2.	เพื่อเผยแพร่เนื้อหาส�าคัญเกี่ยวกับการบริหารเงิน
และการลงทนุ	ตวัอย่างความส�าเรจ็ของบคุคลทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม	
และผลลพัธ์ของกจิกรรมภายใต้โครงการไปสูส่าธารณชน

3.	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง	 สมาชิก	 ชุมชน		
และ	กบข.

ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั

กบข.	 เชื่อมั่นว่ากลุ่มเป้าหมายจะได้รับประโยชน์จาก
โครงการ	CSR	ประจ�าปี	2558	แบ่งได้สองระดบั	คอื	

ในระดบับคุคล	กลุม่เป้าหมายได้รบัความรู	้และมคีวาม
เข้าใจในหลกัการบรหิารเงนิและการลงทนุ	สามารถตัง้เป้าหมาย
ทางการเงนิและลงมอืปฏบิตัเิพือ่ให้บรรลเุป้าหมายนัน้	

ในระดับสังคม	 ประชาชนได้รับทราบเนื้อหาจากการ
ประชาสมัพนัธ์	ท�าให้เกดิการรบัรูถ้งึหลกัในการบรหิารเงนิและ
การลงทนุ	ทีส่ามารถน�าไปปรบัใช้ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั
ต่อไป

ภารกิจหลักของ กบข. จะประสบ

ความส�าเร็จได ้นั้นต ้องอาศัย

ความเข้าใจในเรื่องการวางแผน

การเงิน การบริหารเงินและ 

การลงทุนของสมาชิกเป็นส�าคัญ 

เพราะความเข้าใจดงักล่าว จะท�าให้ 

สมาชกิตระหนกัถงึสถานะการเงนิ 

ที่แท้จริงของตนเอง ซึ่งจะมีส่วน 

ท�าให้สามารถตั้งเป้าหมายทาง 

การเงินที่สอดคล้องกับความ

เป็นจริงและจะส่งผลให้สมาชิก

สามารถบริหารจัดการเงินสะสม

ให ้ เพียงพอส� าหรับ ใช ้ ในวัย

เกษียณ

“

”

รายงานประจำาปี 2558104
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กจิกรรมภายใต้โครงการ	
กิจกรรมแรก :	 การอบรมเรื่อง	 “ท�าอย่างไรให้มีเงิน	

หลกัล้านในวยัเกษยีณ”	จดัขึน้เมือ่วนัที	่16	ตลุาคม	2558	ได้รบั	
เกียรติจากคุณจักรพงษ์	 เมษพันธุ ์	 วิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิ	
และผู้ประพันธ์หนังสือด้านการบริหารเงินและการลงทุน		
ท�าหน้าที่บรรยายตลอดการอบรม	 ครอบคลุมเรื่องการเงิน
พื้นฐานและหลักคิดสู่ความมั่งคั่ง	 การบริหารสภาพคล่อง		
การวางแผนจัดการความเสี่ยงทางการเงิน	 การวางแผนภาษี	
ส่วนบุคคล	 การวางแผนเกษียณ	 และการจัดท�าแผนการเงิน
อย่างย่อ	เพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมายการมเีงนิหลกัล้านในวยัเกษยีณ

สมาชิก	 กบข.	 ผู้เข้ารับการอบรมส่วนหนึ่งได้จัดส่ง
เรียงความเรื่อง	 “ท�าอย่างไรให้มีเงินหลักล้านในวัยเกษียณ”	
เพื่อสะท้อนแนวคิดของการบริหารเงิน	 และแบ่งปันมุมมอง
ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม	 ซึ่งเป็นตัวอย่างของความส�าเร็จ	
ที่เกิดขึ้นจริง	 	 โดย	 กบข.	 ได้คัดเลือกเรียงความ	 15	 เรื่อง	
เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือเรื่อง	 “เงินใช้หลังเกษียณท�าอย่างไรให้
เพยีงพอ”	และน�าไปเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์	เปิดโอกาสให้สมาชกิ
และประชาชนทั่วไป	 ท�าการดาวน์โหลดและอ่านเนื้อหาได้	
โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย

กจิกรรมทีส่อง :	การอบรมเรือ่ง	ลดรายจ่าย	เพิม่รายได้		
บรหิารหนี	้จดัขึน้เมือ่วนัที	่13	พฤศจกิายน	2558	ให้กบัสมาชกิ
สหกรณ์จังหวัดนครพนม	 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติที่สอนให้
กลุ่มเป้าหมาย	 เข้าใจเรื่องการท�างบดุล	 การบันทึกรายรับ	

รายจ่าย	 และแนะน�าแนวทางในการลดรายจ่าย	 เพิ่มรายได้	
และบรหิารหนี้	

ในการนี	้สมาชกิ	กบข.	ผูม้จีติอาสาได้เข้าร่วมกจิกรรม
ดังกล่าว	 เพื่อท�าหน้าที่พี่เลี้ยงให้กับกลุ่มเป้าหมาย	 พร้อม	
น�าเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป	
ให้กับ	 กบข.	 และยังได้น�าแนวคิดในการจัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรูเ้รือ่งการบรหิารเงนิและการลงทนุไปจดัทีห่น่วยงานและ
ชมุชนของสมาชกิเองด้วย

ตลอดระยะเวลา	 18	 ปีทีผ่่านมา	 กบข.	 ยดึมัน่ในการ
บรหิารกองทนุเพือ่สร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้กบัสมาชกิ	
ท�าให้สมาชิกมีเงินใช้หลังเกษียณอย่างเพียงพอ	 และ	 กบข.		
ไม่เคยละเลยหน้าที่ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงิน	
และการลงทุนแก่สมาชิกและชุมชน	 เพราะเชื่อมั่นว่าพื้นฐาน
ความรู้ทางการเงินที่เข้มแข็ง	 ย่อมช่วยให้สมาชิกและชุมชน	
มคีณุภาพชวีติและความเป็นอยูท่ีด่	ีมชีวีติในวยัเกษยีณทีม่ัน่คง	
และมคีวามสขุอย่างยัง่ยนื

ดำวน์โหลดหนงัสอื 
“เงนิใช้หลงัเกษยีณ ท�ำอย่ำงไรให้เพยีงพอ” 
ได้ที ่www.gpf.or.th
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แผนยุทธศาสตร์ปี 2559

แผนยทุธศาสตร์ปี	2559	เป็นไปตามกรอบยทุธศาสตร์	
กบข.	 ปี	 2558-2561	 ซึ่งจัดท�าขึ้นเพื่อวางแนวทางในการ
บริหารจัดการกองทุนให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของ	
กองทุนตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2539		โดยในปี	2559	ก�าหนดแผนงาน	
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์	4	ด้าน	มีรายละเอียด	ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความมั่นคง 
ในการเกษียณของสมาชิก

เพื่อเสริมสร้างความเพียงพอเพื่อการเกษียณของ
สมาชิก	ในปี	2559	กบข.	จะเน้นให้ความรู้กับสมาชิกเพื่อให้
เข้าใจความแตกต่างระหว่างแผนสมดุลตามอายุ	 แผนหลัก
ปัจจุบัน	 และแผนทางเลือกอื่นๆ	 รวมทั้งได้วางแผนศึกษา
ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อแผนสมดุลตามอายุ	 เพื่อดู
ความเหมาะสมที่จะให้แผนสมดุลตามอายุเป็นแผนหลักใน
อนาคต	นอกจากนี้ได้วางแผนศึกษาโอกาสและแนวทางที่จะ
เปิดโอกาสให้สมาชิกได้เพิ่มอัตราการออม

			
ยทุธศาสตร์ที ่2 : เสรมิสร้างความเชือ่มัน่ 

และไว้วางใจ

จากผลการส�ารวจความผูกพันของสมาชิกต่อ	 กบข.	
ในปี	2558	ปัจจยัทีส่่งผลต่อความผกูพนัของสมาชกิต่อ	กบข.	คอื	
ทัศนคติทางการเงินและการลงทุนของสมาชิก	รวมถึงความรู้	
ความคาดหวังและทัศนคติที่สมาชิกมีต่อ	 กบข.	 ในปี	 2559	
นอกจากการรณรงค์และเผยแพร่ความรูด้้านการวางแผนทาง	
การเงินและการลงทุน	 (Financial	 Literacy)	 แล้ว	 กบข.	
มีแผนที่จะพัฒนาโปรแกรมประเมินความเพียงพอของเงิน		
ณ	 วันเกษียณ	 โปรแกรมออมเพิ่ม	 และโปรแกรมส�าหรับ
ออมต่อ	 พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และ	Mobile		
Application	เพือ่รองรบัโปรแกรมต่างๆ	ทีเ่ปิดให้บรกิารด้วย	

	 กบข.	 ยังให้ความส�าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับพันธมิตรของ	 กบข.	 ในการช่วยสื่อสารและเป็นกลไก
ส�าคัญในการเข้าถึงสมาชิกและสร้างความผูกพันกับสมาชิก	
กบข.	โดยมแีผนทีจ่ะสร้างพนัธมติรตวัแทนครบทกุหน่วยงาน
ทั่วประเทศ	และพันธมิตรวิทยากรครบทุกจังหวัด	นอกจากนี้	
มีแผนที่จะขอความร่วมมือจากกรมบัญชีกลางในการร่วมกับ	
คลงัจงัหวดัในการจดักจิกรรม	กบข.	พบสมาชกิประจ�าจงัหวดั

ทุกจังหวัด	 พร้อมทั้งจะขอความร่วมมือจากพันธมิตรสื่อ	
ส่วนราชการในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆ	 ของ	 กบข.	 ในสื่อ
ของหน่วยงาน

นอกจากนี้	 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็น
สถาบันหลักในการบริหารเงินออม	ในปี	2559	กบข.วางแผน
ที่จะเผยแพร่ความรู้ต่อสาธารณชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบรหิารกองทนุเพือ่การเกษยีณและการจดัการลงทนุอกีด้วย

ยทุธศาสตร์ที ่3 : พฒันากระบวนการ
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
องค์กร

กบข.	ให้ความส�าคญักบัการเป็นสถาบนัจดัการเงนิออม	
ที่โปร่งใสมีระบบการบริหารจัดการภายในที่ดีมาโดยตลอด	
ในปี	 2559	 กบข.มีแผนต่อเนื่องจากปี	 2558	 ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	 ใน	 กบข.	
ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการ	 การบริหาร
ความเสีย่ง	การควบคมุภายในและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ	
วางแผนศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างและการบริหาร
กองทุนให้ได้มาตรฐานสากล	 ปรับปรุงกระบวนการท�างาน
และระบบงานปัจจุบันเพื่อให้รองรับกลยุทธ์การลงทุนใหม่ๆ	
น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นตัวขับเคลื่อนงานให้บริการ
สมาชกิมากขึน้	นอกจากนีม้แีผนทีจ่ะรวบรวมประเดน็ข้อจ�ากดั	
ทางกฎหมายต่างๆ	 ที่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินงานหรือ	
ให้บริการสมาชิก	เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากร 
สู่ความเป็นเลิศ และผูกพันกับองค์กรสูง

	 ในปี	2559	กบข.	มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 ตามแผนพัฒนารายบุคคลที่ได้มี
การจัดท�าส�าหรับพนักงานทุกระดับและเป็นไปตามกรอบ
สมรรถนะที่องค์กรได้วางไว้	 	 การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
ในเรื่อง	“เก่ง	ดี	มีจิตบริการ”	ให้เกิดความเข้าใจและเกิดการ
ประพฤตปิฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม	รวมถงึการพฒันาพนกังาน
ระดับหัวหน้างานในด้านภาวะผู้น�า	และความสามารถในการ	
บรหิารบคุลากรในสายการบงัคบับญัชา	โดยการพฒันาเป็นไป	
เพือ่ให้พนกังานทกุคนสามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
และมุ่งไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
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