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006 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูล กบข. โดยสังเขป

ชื่อองค์กร

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.)

ช่องทางการติดต่อ 

ส�านักงาน กบข. 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท์  0-2636-1000

โทรสาร 0-2636-0603-4

สายด่วน กบข.  1179

เว็บไซต์  www.gpf.or.th

อีเมล  member@gpf.or.th 

เฟซบุ๊ก  www.facebook.com/gpf1179

ทวิตเตอร์  www.twitter.com/gpf_1179

ระบบบริการทันใจ  GFF Web Service และ GFF Mobile Application

ประเภทธุรกิจ 

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ

สินทรัพย์สุทธิ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

834,067 ล้านบาท

รอบระยะเวลาบัญชี 

1 มกราคม - 31 ธันวาคม

ผู้สอบบัญช ี

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

นายทะเบียนสมาชิก	

• บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ากัด

บริษัทย่อย/กองทุน

• บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ากัด

	 -	 งานทะเบียนสมาชิก

• บรษิทั จพีเีอฟ พรอ็พเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ�ากดั

	 -	 บริหารอสังหาริมทรัพย์

• บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ากัด

	 -	 ที่ปรึกษาการลงทุน

• กองทนุรวมสนิทรพัย์ไทย 1 - อาคารอบัดลุราฮมิ	

	 -	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์



007รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

ค่านิยมร่วม

การมีความรู้และความ	
ช� า น าญ ใ น วิ ช า ชี พ		
ผ ลิ ต ง าน ไ ด ้ อ ย่า ง มี
คุณภาพ	 ตามเวลาที่
ก�าหนด	 พร้อมทั้งตั้งใจ
ปรับปรุ งและพัฒนา	
ผลงานให้อยูใ่นระดบัสงู		
อยูต่ลอดเวลา

ProFeSSionAl
ความเป็นมืออาชีพ

มุ ่งมั่นท�างานในความ	
รับผิดชอบให ้ส� า เร็จ	
ได้ตามเป้าหมายและ	
แผนงานที่ก�าหนด

AchieveMent
มุ่งผลส�าเร็จ

ให้บริการอย่างเข้าใจ	
ความต้องการที่แท้จริง	
ของลูกค ้าทั้ งภายใน	
และภายนอกองค ์กร		
โดยมุ่งสร้างและรักษา	
ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ ที่ ดี	
ในระยะยาว	

Service Minded
จิตบริการ

ปฏิบัติ งานตามหลัก	
กฎหมายและกฎระเบยีบ	
ข้อบังคับขององค์กร		
ยดึหลกัคณุธรรมจรยิธรรม	
แ ล ะ ศี ล ธ ร ร ม อั น ดี		
ค�านงึถงึผลประโยชน์ของ	
สมาชิกเป็นหลัก

inteGrity
คุณธรรมและจริยธรรม

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการ	
ปฏิบัติงานร ่วมกันใน
องค์กร	 มีการท�างาน	
และตัดสินใจภายใต ้	
วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย
เดยีวกนัร่วมกนั

teAM SPirit
ท�างานเป็นทีม

วิสัยทัศน์ กบข.

“สถาบันหลักที่สมาชิกไว้วางใจในการบริหารเงินออม 

เพื่อการเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข”

ภารกิจ

1.	เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการ	

	 แก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ

2.	เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก

3.	เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก



ข้อมูลองค์กร กบข.

008 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ด้านกองทุน

หมายเหตุ	:	 *	 	สมาชิกทั้งหมด	ณ	สิ้นปี	นับเฉพาะสมาชิกที่ยังไม่พ้นสมาชิกภาพจากกองทุนเท่านั้น	 	 	 	
	 **		สมาชิกที่แสดงความประสงค์ใช้สิทธิตาม	มาตรา	4	(1)	กลุ่มอนุมัติเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง	และสมาชิกที่แสดงความประสงค์ใช้สิทธิ
	 	 ตามมาตรา	5	วรรค	2	แห่งพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2494		
	 	 พ.ศ.	2557
	 ***		นับเฉพาะสมาชิกที่เคยเลือกแผนอื่น	แล้วกลับมาเลือกแผนหลักเท่านั้น	 	 	 	

หน่วย	:	ราย

หน่วย	:	ล้านบาท

สินทรัพย์สุทธิ    834,067 769,764 714,547

 • ส่วนของสมาชิก	 	 	382,249	 360,330	 344,970

	 •	ส่วนของเงินส�ารอง	 	 	451,818	 409,434	 369,577

ผลประโยชน์สุทธิ     37,088 30,495 23,573

 • ส่วนของสมาชิก	 	 	 23,546	 17,844	 14,516

	 •	ส่วนของเงินส�ารอง	 	  	  13,542	 12,651	 9,057

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย        0.17 0.18 0.21

สมาชิกทั้งหมด	ณ	สิ้นปี	*	 1,028,961	 997,277	 976,486

สมาชิก	UNDO		 7**	 34**	 248,685

สมาชิกพ้นสภาพ	 37,603	 39,160	 33,595

สมาชิกเข้าใหม่	 69,294	 59,985	 54,134

สมาชิกออมเพิ่ม	 35,081	 29,731	 25,351

สมาชิกออมต่อ	 3,393	 2,919	 2,319

สมาชิกเลือกแผนลงทุน	 22,653	 16,880	 12,798

•	แผนผสมหุ้นทวี	 7,831	 6,099	 4,988

•	แผนหลัก	***	 396	 292	 189

•	แผนตราสารหนี้	 252	 253	 162

•	แผนตลาดเงิน	 122	 102	 75

•	แผนสมดุลตามอายุ	60	 13,171	 9,547	 6,908

•	แผนสมดุลตามอายุ	65	 406	 291	 249

•	แผนสมดุลตามอายุ	70	 475	 296	 227

ด้านสมาชิก

สถิติส�าคัญ กบข.

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558



หน่วย	:	ร้อยละ
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ข้อมูลองค์กร กบข.

หมายเหตุ	:			1.	ข้อมูล	ณ	31	ธ.ค.	60
															 2.		ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า	ค�านวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าอายุ	12	เดือน	เฉลี่ย	5	ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่

3	ปีปี	2560 5	ปี 10	ปี ตั้งแต่จัดตั้ง

กบข.	(กองทุนส่วนสมาชิก)

อัตราเงินเฟ้อ

ดอกเบี้ยเงินฝาก

009รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
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010 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

เรียน ท่านสมาชิก

การบริหารกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	
(กบข.)	 เพื่อสร ้างผลตอบแทนที่มั่นคงส�าหรับชีวิต	
ในวัยเกษียณของสมาชิกเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ	
ที่ส�าคัญเป็นอย่างมาก	 กบข.	 ให้ความส�าคัญกับการ
วเิคราะห์สภาวะเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	
เพื่อจัดสรรการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภท	
ในภูมิภาคต่างๆ	 ทั่วโลก	 โดยกระจายความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม	 และมีกลไกการก�ากับดูแลเพื่อปรับกลยุทธ์
การลงทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป	 นอกจากนี้	 กบข.	 ยังยึดมั่นในการ
บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล	
การลงทุน	 (Investment	 Governance	 Code	 :		
I	 Code)	 ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม	
2560	 เพราะนอกจากจะท�าให้ได้ผลตอบแทนที่มั่นคง	
ในระยะยาวแล้ว	 ยังช่วยสร้างสภาวะการลงทุนที่มี	
ธรรมาภิบาลและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ	
ให้เกิดขึ้นกับบริษัทในตลาดทุนไทยด้วย

	
ผลการบริหารงานด้านลงทุนในปี	 2560	 กบข.	

สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่สมาชิกได้ในอัตรา	
ร้อยละ	 6.43	 ท�าให้มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง	
5	 ปี	 เท่ากับร้อยละ	 5.23	 ต่อปี	 และอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยย้อนหลังตั้งแต่ตั้งกองทุนเท่ากับร้อยละ	 6.61	 ต่อปี	
ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ
ธนาคาร	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานด้านสมาชิก	 กบข.		

ให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ		
โดยน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้	 และพัฒนา	
ใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Statement)	 รวมทั้ง	
แอพพลิเคชั่น	(Mobile	Application)	เพื่อความสะดวก	
รวดเร็วในการรับเอกสารใบแจ้งยอด	 การตรวจสอบ	
ยอดเงิน	 และการเปลี่ยนแผนการลงทุนของสมาชิก	
นอกจากนี้	 ได้ปรับปรุงระบบงานด้านทะเบียนสมาชิก
เชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายของกรมการปกครอง	
และระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางเพื่อให้ได้ข้อมูล	
ถกูต้อง	รวดเรว็	และเพิม่ประสทิธภิาพในการตดิต่อสือ่สาร
โดยตรงกับสมาชิกมากขึ้น

	
ส�าหรบัการด�าเนนิงานในปี	2561	ซึง่เป็นปีแรกของ

ทศวรรษที่	3	ของ	กบข.	คณะกรรมการ	กบข.	จะมุ่งมั่น
ก�ากับดูแลการบริหาร	 กบข.	 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการเป็นกองทุนเงินออมเพื่อสร้างวัยเกษียณที่มั่นคง
ให้แก่สมาชิก	 และได้มอบหมายภารกิจอันส�าคัญนี้ให้กับ
นายวิทัย	 รัตนากร	 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ	
คณะกรรมการ	 กบข.	 คนใหม่	 นับเป ็นผู ้มีความรู ้		
ความสามารถ	 และวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับนโยบาย	
การบรหิารทีค่ณะกรรมการ	กบข.	ก�าหนดไว้	จงึเชือ่มัน่ว่า
จะบริหารจัดการ	กบข.	ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างโดดเด่น
ทั้งในด้านการลงทุน	 การบริการสมาชิก	 และการพัฒนา
องค์กร	กบข.	ให้เป็นต้นแบบของกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ระดับสากล

สารจากประธานกรรมการ
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ข้อมูลองค์กร กบข.

ในนามของกรรมการทุกคน	 ขอยืนยันว่า		
คณะกรรมการ	 กบข.	 ตระหนักถึงหน้าที่และความ	
รับผิดชอบอันส�าคัญยิ่งในการดูแลบริหารเงินออมของ
สมาชิก	 และจะก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ	 กบข.		
ให ้เป ็นไปอย่างถูกต ้องตามกฎระเบียบ	 รอบคอบ	
ระมัดระวัง	 และโปร่งใสตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ	
ที่ดี	 และหลักจรรยาบรรณในการด�าเนินการตามวิชาชีพ	
โดยปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 และมุ่งเน้น
ประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก	ทั้งนี้	เพื่อให้องค์กร	กบข.	
เป็นที่ไว้วางใจและได้รับความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจจาก
สมาชิก	 และสร้างวัยเกษียณที่มั่นคงและมีความสุขให้แก่
สมาชิกทุกคน

(นายสมชัย สัจจพงษ์)
ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ



012 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

เรียน ท่านสมาชิก

ปี	 2560	 เป็นปีแห่งการครบรอบการก่อตั้ง	 กบข.		
20	 ปี	 กบข.	 ได้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและได้รับ	
การยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ	 ไม่วา่จะด้าน	
การบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ	 การพัฒนาระบบ
ทะเบียนสมาชิก	การให้บริการ	การให้ความรู้ทางการเงิน	
(Financial	 Literacy)	 ตลอดจนการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรมืออาชีพจนได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กร
ต้นแบบให้หลายๆ	หน่วยงานศึกษาอ้างอิง

กบข. 	 มีสินทรัพย ์สุทธิของกองทุนจ� านวน	
834,067	ล้านบาท	และสามารถบริหารการลงทุนในส่วน	
ของกองสมาชิกได้ผลตอบแทนคิดเป็นอัตราร้อยละ	
6.43	ต่อปี	ท�าให้มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง	5	ปี
เท่ากับร้อยละ	5.23	ต่อปี	และอัตราเฉลี่ยย้อนหลังตั้งแต่	
ตั้งกองทุนเท่ากับร้อยละ	 6.61	 ต่อปี	 ซึ่งสูงกว่าอัตรา
เงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร		

	
ตลอดระยะเวลา	 20	ปีที่ผ่านมา	 กบข.	 ได้พัฒนา

ระบบทะเบยีนและการให้บรกิารแก่สมาชกิอย่างต่อเนือ่ง
โดยล่าสุดได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายของกรม	
การปกครอง	 และระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง		
เพื่อความถูกต้องของข้อมูล	และเพิ่มความรวดเร็วในการ
จ่ายเงินแก่สมาชิก	 กบข.	 ได้เพิ่มโอกาสให้สมาชิกได้รับ	
ผลตอบแทนการลงทุนเพิ่มขึ้น	 โดยเปิดให้บริการออม	
เพิ่มขึ้นอีกร ้อยละ	 12	 ของเงินเดือน	 การออมต่อ		
การทยอยรับเงินภายหลังเกษียณ	 และแผนลงทุนต่างๆ	
รวมทั้งแผนสมดุลตามอายุ	 (Life-Path	 Investment	
Choice)	 เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกแผนที่เหมาะกับ
ระดบัการยอมรบัความเสีย่งของแต่ละคน	และมโีอกาสได้
ผลตอบแทนการลงทนุเพิม่ขึน้เพือ่ชวีติทีด่ขีึน้ในวยัเกษยีณ	
นอกจากนี้	 กบข.	 ยังได้พัฒนาใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์	
(e-Statement)	 และแอพพลิเคชั่น	 (Application)		
เพื่อความสะดวก	 รวดเร็วในการรับเอกสารใบแจ้งยอด	
การตรวจสอบยอดเงนิ	และการเปลีย่นแผนการลงทนุของ
สมาชิก	 และได้จัดให้มีโปรแกรมประเมินความเพียงพอ	

(Simulation	 Program)	 ของเงิน	 ณ	 วันเกษียณเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการออมเงินของสมาชิกอีกด้วย	
ซึ่งล้วนแต่เป็นการด�าเนินการที่มุ่งประโยชน์แก่สมาชิก	
เป็นส�าคัญ	 และนับเป็นความภาคภูมิใจของ	 กบข.		
ที่การด�าเนินงานของ	กบข.	ได้รับการยอมรับจากสมาชิก		
ดังจะเห็นได้จากผลส�ารวจความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อ	
กบข.	ในปี	2560	เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจากร้อยละ	76.8	
เป็นร้อยละ	81.7				

	
ส�าหรับปี	 2561	 ซึ่งเป็นปีแรกที่	 กบข.	 ย่างเข้าสู่	

ทศวรรษที	่3	กระผมได้รบัความไว้วางใจจากคณะกรรมการ
ให้สานต่อความส�าเร็จของ	 กบข.	 ตามวัตถุประสงค์ของ	
การสร้างวัยเกษียณที่มั่นคงให้แก่สมาชิก	 กระผมมี	
ความพร้อมและความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะดูแลปกป้อง
ผลประโยชน์ของสมาชิกอย่างดีที่สุด	 หัวใจส�าคัญของ	
การด�าเนินงานตลอด	 4	 ปีข้างหน้าที่กระผมจะรับใช้
สมาชิกในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการ	 กบข.	 คือ		
การสร้างผลงานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
และความคาดหวังของสมาชิก	 โดยจะเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่สมาชิกเป็นภารกิจหลัก	
โดยมุ ่งหวังที่จะท�าให ้สมาชิกทุกคนรู ้สึกภาคภูมิใจ	
ในความเป็นสมาชิก	กบข.

	
การบริหารเงินลงทุนในช่วงต่อจากนี้ไป	 สภาวะ

การลงทนุจะยงัคงมคีวามผนัผวนสงู	การวเิคราะห์สภาวะ
เศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 รวมทั้งการติดตามความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการเงิน	 (Fin-Tech)	 จะต้อง
กระท�าอย่างรอบคอบ	 ระมัดระวัง	 มีระบบที่ช่วยการ
ตัดสินใจลงทุนอย่างทันต่อเหตุการณ์	 และมีกลไกในการ
บริหารอัตราแลกเปลี่ยนจากการกระจายการลงทุนไป
ในต่างประเทศที่เหมาะสม	นอกจากนี้	 กบข.	จะส่งเสริม
ให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนที่เหมาะกับระดับการยอมรับ
ความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละคน	
เช่น	 อายุ	 ระดับการยอมรับความเสี่ยง	 ฯลฯ	 เพื่อให้ได้	
ผลตอบแทนการลงทุนตามที่สมาชิกแต่ละคนคาดหวัง	

รายงานจากเลขาธิการ กบข.
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ข้อมูลองค์กร กบข.

				
ระบบงานทั้งหมดของ	 กบข.	 จะยกระดับไปสู ่

ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี	 ความคิดสร้างสรรค์	
และนวัตกรรม	 (Digital	 Pension)	 เพื่อให้การบริการ	
ทุกอย่างและการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกสามารถท�าได้
โดยผ่านแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา	 (Mobile		
Application)	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่สมาชิก
ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเงินออม	 ใช้บริการต่างๆ	
และติดต่อกับ	 กบข.	 ได้ทุกที่และทุกเวลา	 พร้อมกันนี้		
เพื่อให้การบริการสมาชิกซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระผม
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กบข.	จะปรับปรุงการจัดสวัสดิการ
ต่างๆ	 เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง	 รวมทั้ง
จะเผยแพร่ความรู้ทางการเงินและการลงทุนแก่สมาชิก
ด้วยวิธีที่เข้าใจง่ายและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในทาง	
ปฏิบัติได ้จริงทั้งในการออมและการลงทุน	 ซึ่งการ	
ด�าเนินการต่างๆ	 ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนมีวัตถุประสงค์
หลักที่จะน�ามาซึ่งความสุขของการเป็นสมาชิก	 กบข.		
ทั้งในปัจจุบันและต่อเนื่องไปยังช่วงเวลาหลังเกษียณ	
อายุราชการ

	
ในนามของผู้บริหารและพนักงาน	 กบข.	 ทุกคน		

กระผมขอยืนยันในความตั้งใจและความทุ่มเทที่พวกเรา
มีให้กับการท�างานใน	 กบข.	 พวกเราจะไม่หยุดยั้งในการ
พัฒนาการให้บริการ	และพร้อมรับค�าแนะน�าจากสมาชิก	
เพือ่น�ามาปรบัปรงุการด�าเนนิงานเพือ่ประโยชน์สงูสดุและ
วัยเกษียณที่มั่นคงและเต็มไปด้วยความสุขของสมาชิก
ตลอดไป

(นายวิทัย รัตนากร)
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
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ข้อมูลองค์กร กบข.

คณะกรรมการ กบข.

นายสมชัย สัจจพงษ์
ประธานกรรมการ
อายุ 56 ปี

นางเมธินี เทพมณี
กรรมการ, ประธานอนกุรรมการสมาชกิสมัพนัธ์, 
ประธานอนกุรรมการประเมนิผลงานและพจิารณาค่าตอบแทน
อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร์	Ohio	State	University	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	Ohio	State	University	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	(เกียรตินิยม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(วปรอ.)			
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ	
	 รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน	(PDI)	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)		
	 สถาบันวิทยาการพลังงาน	
•	 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	(นธป.)	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCot)	
	 สถาบันวิทยาการการค้า	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการท�างาน
2558	-	ปัจจุบัน	 ปลัดกระทรวงการคลัง
2557	-	2558	 อธิบดีกรมศุลกากร
2554	-	2557	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ	กองทุนการออมแห่งชาติ
•	 ประธานกรรมการ	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
	 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
•	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารสารสนเทศ	(Management	Information	Systems),		
	 University	of	Bridgeport	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
•	 หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง	ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
•	 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	 ระดับสูง	(นยปส.)	ส�านักงาน	ป.ป.ช.
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(นบส.)	
	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•	 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	(ปรม.3)	
	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการท�างาน
2559	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการ	ก.พ.		
2558	-	2559	 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	
	 	 (นักบริหารระดับสูง)
2557	-	2558	 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2554	-		2557	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 และการสื่อสาร

ต�าแหน่งอื่นที่ส�าคัญ
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการข้าราชการรัฐสภา	(ก.ร.)
2558	-	2560	 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2558	-	2560	 กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน	
	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ



015รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการ
อายุ 60 ปี

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
กรรมการ
อายุ 57 ปี

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

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	:	ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์	
	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ		
	 สถาบันคลังสมองของชาติ
•	 หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง		
	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
•	 หลักสูตร	Administration	Litigation	and	Supervision	
	 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
•	 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	(นธป.)		ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการท�างาน
2557	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
2555	-	2557	 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	(นักบริหารสูง)	
2549	-	2555	 กรรมการร่างกฎหมายประจ�า	
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•	 กรรมการ	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	บริษัทการบินไทยจ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการบริหาร	ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	Science	(Mathematics	and	Economics)	
	 University	of	Surrey	สหราชอาณาจักร
•	 ปริญญาตรี	Science	(National	Development	
	 and	Project	Planning)	University	of	Bradford	สหราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	(นธป.)	
	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
•	 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	 ระดับสูง	(นยปส.)	ส�านักงาน	ป.ป.ช.
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(นบส.)	
	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการท�างาน
2560	-	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
	 	 รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
	 	 ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ	(ระดับ	10)	
	 	 ส�านักงบประมาณ
	 	 ผู้อ�านวยการส�านักจัดท�างบประมาณด้านความมั่นคง	1		
	 	 ส�านักงบประมาณ
	 	 ผู้อ�านวยการส�านักจัดท�างบประมาณองค์การบริหาร
	 	 รูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ	ส�านักงบประมาณ
	 	 ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ		
	 	 ส�านักงบประมาณ

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานปรับปรุงระบบข้อมูลของส�านักราชเลขาธิการ	
	 เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
•	 กรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ



016 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

นายปรเมธี วิมลศิริ
กรรมการ, อนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 58 ปี

นายสุวิชญ โรจนวานิช
กรรมการ, ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน, 
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 59 ปี

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

ประวัติการท�างาน
2558	-	ปัจจุบัน	 เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
2552	-	2558	 รองเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	
2548	-	2552	 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน	(ระดับ	10)	
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
•	 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการนโยบายการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	(กนง.)
•	 กรรมการนโยบายและก�ากับการบริหารหนี้สาธารณะ
•	 กรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	(PPP)
•	 กรรมการส่งเสริมการลงทุน
•	 กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	(กพช.)
•	 กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	(กพย.)
•	 กรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)
•	 กรรมการ	สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(กวท.)
•	 กรรมการบรหิาร	ส�านกังานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบ้าน	(สพพ.)

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	การเงิน-การธนาคาร	
	 มหาวิทยาลัย	North	Texas	State	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	บัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(หลักสูตรที่	1	และ	2	)	
	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
•	 หลักสูตร	Knowledge	Co-Creation	program	in	Executive	Program	
	 in	Public	Finance	Management	Government	Debt	Management		
	 จัดโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น	ปี	2559	
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCoT)		
	 สถาบันวิทยาการการค้า	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•	 หลักสูตร	Strategic	Thinking	and	Executive	Action	
	 Kellogg	School	of	Management	สหรัฐอเมริกา	

ประวัติการท�างาน
2560	-	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
2558	-	2560	 ผูอ้�านวยการ	ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	กระทรวงการคลงั
2557	-	2558	 ผู้ตรวจราชการ	ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง	
	 	 กระทรวงการคลัง
2556	-	2557	 ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้	
	 	 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	กระทรวงการคลัง
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
•	 กรรมการ	บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด	
•	 กรรมการ	กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	
•	 กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)		
•	 กรรมการ	บริษัท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จ�ากัด	
•	 กรรมการ	บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จ�ากัด



017รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

นายเมธี สุภาพงษ์
กรรมการ
อายุ 55 ปี

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
กรรมการ, ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ 58 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันศศินทร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์การพัฒนา	Center	for	Development	
	 Economics,	Williams	Collage	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์การเงิน	London	School	of	Economic	
	 and	Political	Sciences	University	of	London	สหราชอาณาจักร
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)		
	 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการท�างาน
2558	-	ปัจจุบัน	 รองผู้ว่าการ	ด้านเสถียรภาพการเงิน	
	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
2557	-	2558	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	สายนโยบายการเงิน	
	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
2553	-	2557		 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน	
	 	 สายนโยบายการเงิน	
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายการเงิน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	(บัญชี)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(วปรอ.)			
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง	ส�านักนายกรัฐมนตรี
•	 หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	(รอส.)	
	 ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)

ประวัติการท�างาน
2559	-	ปัจจุบัน	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง
2558	-	2559	 รองปลัดกระทรวงการคลัง
2557	-	2558	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2553	-	2557	 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง	
	 	 กรมบัญชีกลาง
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการในคณะกรรมการบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการในคณะกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	(ขสมก.)
•	 กรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า
	 แห่งประเทศไทย	(Exim	Bank)
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นายรพี สุจริตกุล
กรรมการ, 
ประธานอนุกรรมการเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว
อายุ 56 ปี

นายสรรเสริญ นามพรหม
กรรมการ, อนุกรรมการตรวจสอบ, 
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 45 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	ด้านกฎหมาย	University	of	Bristol	สหราชอาณาจักร		
•	 ปริญญาตรี	ด้านกฎหมาย	University	of	Essex	สหราชอาณาจักร

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Eisenhower	Fellowships	Program

ประวัติการท�างาน
2558	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.
	 	 ประธานกรรมการ	คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		
2556	-	2558	 กรรมการ	ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
2556	-	2558	 กรรมการอิสระ	บริษัท	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	จ�ากัด		
	 	 (มหาชน)
2555	-	2558	 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	
	 	 บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)		
2553	-	2557	 กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
2554	-	2555	 กรรมการ	บริษัท	ตลาดอนุพันธ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		
	 	 (มหาชน)	
2552	-	2554	 ประธานกรรมการบริหาร	
	 	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กสิกรไทย	จ�ากัด		
2549	-	2552	 ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จ�ากัด		
	 	 (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง
•	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
•	 อนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการก�ากับติดตามการด�าเนินงาน
	 ตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย	ฉบับที่	3	

ประวตักิารศกึษา
•	 ปรญิญาโท	Master	of	Human	Resource	Management,	
	 Rutgers	University,	New	Jersey	สหรฐัอเมรกิา
•	 ปรญิญาโท	Master	of	Management	(Public	Sector	Management)	
	 มหาวทิยาลยัมหดิล	(หลกัสตูรนานาชาต	ิ/ทนุรฐับาล	ก.พ.)
•	 รฐัศาสตร์บณัฑติ	ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	(เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่)	
	 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การฝึกอบรม
•	 หลกัสตูรการพฒันาผูน้�าคลืน่ลกูใหม่ในราชการไทย	
	 (New	Wave	Leadership	Program)	ส�านกังาน	ก.พ.
•	 หลกัสตูร	Leadership	and	Change	ณ	University	of	Potsdam	
	 ประเทศสหพนัธรฐัเยอรมน	ี(ทนุรฐับาล	ก.พ.)
•	 หลกัสตูร	Management	Acceleration	Programme	
	 ณ	สถาบนั	INSEAD	ประเทศฝรัง่เศส	(ทนุส่งเสรมิการพฒันาระบบบรหิาร
	 ทรพัยากรบคุคล	(ทนุรฐับาล	ก.พ.)	ในต่างประเทศ	
	 ในฐานะส่วนราชการทีไ่ด้รบัคดัเลอืกให้เป็นหน่วยงานดเีด่น
	 ด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2553)
•	 หลกัสตูร	(ทนุส�าหรบัการเตรยีมผูบ้รหิาร	ระดบัสงู)	Executive	Development		
	 Program	ณ	สถาบนั	Kellogg	School	of	management,	Northwestern	University		
	 สหรฐัอเมรกิา

ประวตักิารท�างาน
2560	-	ปัจจบุนั	 ผูอ้�านวยการกองบรหิารทรพัยากรบคุคล	
	 	 	 ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
2558	-	2560	 ผูอ้�านวยการกองการเจ้าหน้าที	่กรมสขุภาพจติ	
	 	 	 ปฏบิตัหิน้าทีผู่อ้�านวยการ	กลุม่บรหิารงานบคุคล		 	
	 	 	 ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
2555	-	2558	 ผูอ้�านวยการกองการเจ้าหน้าที	่กรมสขุภาพจติ

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร	คณะอนกุรรมการก�าหนดยทุธศาสตร์
	 การปฏริปูก�าลงัคนและภารกจิบรกิารด้านสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ
•	 คณะอนกุรรมการก�าหนดกรอบอตัราก�าลงัและวางแผนบรหิารก�าลงัคนภาครฐั	
	 เชงิยทุธศาสตร์	
•	 อ.ก.พ.วสิามญัเฉพาะกจิเกีย่วกบัการพฒันาระบบบรหิารเพือ่รองรบัการเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ	
•	 เลขานกุารคณะกรรมการการก�าหนดต�าแหน่งระดบัสงูของกระทรวง	กระทรวงสาธารณสขุ	
•	 ผูช่้วยเลขานกุาร	อ.ก.พ.	กระทรวง	กระทรวงสาธารณสขุ	
•	 เลขานกุาร	อ.ก.พ.	ส�านกังานปลดักระทรวง	กระทรวงสาธารณสขุ	
•	 อ.ก.ก.วสิามญัเกีย่วกบัระบบราชการ	การจดัส่วนราชการและค่าตอบแทน	
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นายมนัส สุขสวัสดิ์ 
กรรมการ, ประธานอนุกรรมการกฎหมาย, 
อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ 67 ปี

นายสราวุธ เบญจกุล
กรรมการ, อนุกรรมการกฎหมาย, อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ 53 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

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

ประวัติการท�างาน
2558	-	ปัจจุบัน	 อัยการอาวุโส	ส�านักงานคดีภาษีอากร	
	 	 ส�านักงานอัยการสูงสุด
2556	-	2558					 รองอัยการสูงสุด
2552	-	2556		 ผู้ตรวจการอัยการ
2550	-	2552	 อธิบดีอัยการ	ส�านักงานวิชาการ
2548	-	2550	 อธิบดีอัยการ	ส�านักงานคดีปกครอง
	
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 อนุญาโตตุลาการ	ส�านักอนุญาโตตุลาการ	ส�านักงานศาลยุติธรรม
•	 กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง			
	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
•	 ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องคัดค้านและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง		 	
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
•	 รองประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย	
	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญาโท	ด้านกฎหมายธรุกจิ	(LL.M.)	University	of	Bristol	สหราชอาณาจกัร
•	 ปรญิญาโท	ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ	(LL.M.)	American	University		 	
	 สหรฐัอเมรกิา
•	 ปรญิญาโท	ด้านกฎหมายเปรยีบเทยีบ	(M.C.J.)	Howard	University	สหรฐัอเมรกิา
•	 เนตบิณัฑติ	ส�านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา
•	 นติศิาสตรบณัฑติ	(เกยีรตนิยิม)	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
•	 หลกัสตูรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน	(วปรอ.)	
	 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร	

การฝึกอบรม
•	 หลกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
•	 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณชิย์	(TEPCoT)	
	 สถาบนัวทิยาการการค้า	มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย
•	 หลกัสตูรการก�ากบัดแูลกจิการส�าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของ
	 รฐัวสิาหกจิและองค์การมหาชน	สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูภาครฐั	
•	 หลกัสตูรการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน		สถาบนัพระปกเกล้า
•	 หลกัสตูร	Developing	Legal	Expertise:	learning	law	from	student		 	
	 to	minister	of	justice	สหราชอาณาจกัร
•	 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู	สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ	(วตท.)	
•	 Eisenhower	Fellowships	Program

ประวัติการท�างาน
2560	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม
2549	-	2560	 รองเลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม
2556	-	2559	 เลขาธิการส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
2549						 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร	แผนกคดีเยาวชน	
	 	 และครอบครัว
2551	-	2559	 กรรมการและประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
•	 อปุนายกสภามหาวทิยาลยัมหาสารคาม	
•	 กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุ	ิมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	
	 และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั
•	 นายทะเบยีนและกรรมการเนตบิณัฑติยสภา
•	 กรรมการผูท้รงคณุวฒุด้ิานการเงนิการธนาคารคณะกรรมการคดพีเิศษ
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ข้อมูลองค์กร กบข.

รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
กรรมการ, อนุกรรมการตรวจสอบ, 
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 59 ปี

นายนิวัต เชื้อนาค
กรรมการ, อนุกรรมการตรวจสอบ,  
อนุกรรมการธรรมาภิบาล
อายุ 58 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาเอก	Management	Science,	
	 University	of	North	Texas	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท	MBA	(Quantitative	Business	Analysis),
	 University	of	Evansville	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท	M.S.	(Engineering	Management),	
	 University	of	Evansville	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	B.Eng.	(Civil	Engineering)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การฝึกอบรม
-	

ประวัติการท�างาน
2556	-	ปัจจุบัน	 อธิการบดี	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์			
2550	-	2556					 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ		
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2548	-	2550	 คณบดี	คณะบริหารธุรกิจ	
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
•	 กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	
•	 รักษาการประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
•	 รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ	
	 ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	ให้กับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ
	 และเอกชน

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	การประถมศึกษา	มหาวิทยาลัยบูรพา
•	 ปริญญาตรี	บริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	
การฝึกอบรม
•	 ศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา		
	 ประเทศอังกฤษ,	สหรัฐอเมริกา	

ประวัติการท�างาน
2548	-	ปัจจุบัน	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	
	 	 สิงห์บุรี	
2541	-	2547	 ผูช่้วยผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
2540																	ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอ�าเภอ

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี	จ�ากัด



021รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

พลต�ารวจโท ติณภัทร ภุมรินทร์
กรรมการ
อายุ 57 ปี

นายนัฑ ผาสุข
กรรมการ, อนุกรรมการธรรมาภิบาล, 
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 57 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	รัฐประศาสนศาตร์	รป.บ.	(ตร)	
	 โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	รุ่นที่	36	

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)
	 วิทยาลัยการยุติธรรม	ส�านักงานศาลยุติธรรม

ประวัติการท�างาน
2559	-	ปัจจุบัน				 ผู้บัญชาการส�านักงานส่งก�าลังบ�ารุง	
2557	-	2559	 รองผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	5
2556	-	2557	 รองผู้บัญชาการส�านักงบประมาณ			
2552	-	2555	 ผู้บังคับการกองตรวจสอบภายใน	2		
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-	 ไม่มี	-

ประวัติการศึกษา
•	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	
การฝึกอบรม
•	 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สงูการบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน			
	 สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง		
	 ส�านักงานศาลปกครอง
•	 หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง				
	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประวัติการท�างาน
•	 เลขาธิการวุฒิสภา	(ประเภทบริหาร	ระดับสูง)	
	 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการ
	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	(นิติกรระดับทรงคุณวุฒิ,	ระดับ	11)
•	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	(นิติกรระดับทรงคุณวุฒิ,	ระดับ	10)
•	 รองเลขาธิการวุฒิสภา	(ประเภทบริหาร	ระดับสูง)
•		ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย	(ประเภทอ�านวยการ	ระดับสูง)
•		ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย	(นักบริหาร	ระดับ	9)
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-	 ไม่มี	-
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ข้อมูลองค์กร กบข.

พลเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
กรรมการ, อนุกรรมการกฎหมาย, อนุกรรมการธรรมาภิบาล, 
อนุกรรมการเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว
อายุ 59 ปี

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
กรรมการ, อนุกรรมการธรรมาภิบาล, อนุกรรมการกฎหมาย
อายุ 55 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัย	EXETER	สหราชอาณาจักร
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ประกาศนียบัตรชั้นสูงระบบกฎหมายอังกฤษ	มหาวิทยาลัย	BRISTOL	
	 สหราชอาณาจักร
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรสัญญาระหว่างประเทศและการเจรจาต่อรอง	
	 มหาวิทยาลัย	San	Diego	สหรัฐอเมริกา
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน		
	 สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง	
	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)
	 วิทยาลัยการยุติธรรม	ส�านักงานศาลยุติธรรม

ประวัติการท�างาน
2560	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาพิเศษ	ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2558	-	2560		 รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ
2556	-	2558		 ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ
2555	-	2556	 หัวหน้าอัยการทหาร	
2551	-	2555	 ผู้อ�านวยการกองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ	
	 	 กรมพระธรรมนูญ

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
•	 อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย	ส�านักงาน	ป.ป.ส.
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม	
	 กระทรวงยุติธรรม
•	 กรรมการผูท้รงคณุวฒุเิงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่พฒันาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน		
	 ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	นิติศาสตร์	(กฎหมายมหาชน)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์	(บริหารรัฐกิจ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	
	 วิทยาลัยการยุติธรรม	ส�านักงานศาลยุติธรรม
•	 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	(บ.ย.ป.)	
	 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง	ส�านักงานศาลปกครอง
•	 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	(นธป.)	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
•	 หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ	กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการท�างาน
•	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
•	 รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
•	 ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
•	 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคดี	5	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
•	 เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ	7	ว	กลุ่มงานคดี	1	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
•	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ	
	 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
•	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 อนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
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ข้อมูลองค์กร กบข.

นายศักดิ์ชัย เมทินีพิศาลกุล
กรรมการ, ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล, 
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 60 ปี

นายสมชาย เอมโอช
กรรมการ, อนุกรรมการกฎหมาย
อายุ 65 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
•	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารร	
	 ระดับสูง		(ปปร.)	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต		
	 (นยปส.)	ส�านักงาน	ป.ป.ช.
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน	(รุ่นที่	7)		
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน
2559	-	ปัจจุบัน	 รองเลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ช.
2557	-	2559	 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	
	 	 (ด้านตรวจราชการ)
2555	-	2557	 ผู้อ�านวยการส�านักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง	1
2554	-	2555	 ผู้อ�านวยการส�านักงาน	ป.ป.ช.	ประจ�าเขตพื้นที่	9			
	 	 (จังหวัดสงขลา)
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-	 ไม่มี	-

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย	
•	 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	(บ.ย.ป.)	
	 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง	ส�านักงานศาลปกครอง
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	
	 วิทยาลัยการยุติธรรม	ส�านักงานศาลยุติธรรม
•	 หลักสูตร	Political,	Administrative	&	Judical	System	of	Greece

ประวัติการท�างาน
2561	-	ปัจจุบัน	 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
2555	-	2561	 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2553	-	2555	 รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก
2546	-	2553		 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-	 ไม่มี	-
	



024 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

นางสิรินทร์ พันธ์เกษม  
กรรมการ, อนุกรรมการตรวจสอบ, 
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 58 ปี

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, 
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 67 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาเอก	รัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 ปริญญาโท	บัญชี	(การต้นทุน)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์	(การบัญชี)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(วปรอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม
•	 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	
•	 นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง	(นตส.)	
	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	
	 สถาบันวิทยาการพลังงาน
•	 Leadership	Development	Program	(LDP	III	)	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด		
	 (มหาชน)
•	 การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	(พตส.)	
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการท�างาน
2557	-	ปัจจุบัน	 รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
2555	-	2557		 ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน	1	(ทรงคุณวุฒิ)	
2553	-	2555	 ผู้อ�านวยการส�านักผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	
	 	 ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-	ไม่มี	-

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	โท	เอก	สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยอีราสมูส	
	 (Erasmus	University	Rotterdam)	ประเทศเนเธอร์แลนด์	

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Capital	Market	Intermediaries		
	 (CGI)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา	สถาบันคลังสมองของชาติ
	
ประวัติการท�างาน
2551	-	2559	 คณบดี	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2557	-	2558	 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
2550	 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550
2544	-	2546	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ทีทีแอนด์ที
2540	-	2544	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
2538	-	2540		 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
2520	-	2537		 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
•	 อุปนายกสภา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 กรรมการหลักสูตร	ปรม.	สถาบันพระปกเกล้า
•	 ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
•	 นายกสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
•	 ประธานกรรมการ	บมจ.พฤกษาโฮลดิ้ง
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทย	แท็งค์	เทอร์มินัล	จ�ากัด
•	 รองประธานกรรมการ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 บริษัทหลักทรัพย์	เคจีไอ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 รองประธานกรรมการ	บมจ.	ทีพีที	ปิโตรเคมีคัล
•	 ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ถิรไทย
•	 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	โกลบอล	คอนเน็คชั่นส์	
•	 กรรมการ	มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
•	 ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน	ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
	 การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)



025รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

นายเสรี นนทสูติ
กรรมการ, อนุกรรมการธรรมาภิบาล, อนุกรรมการประเมิน
ผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน, อนุกรรมการเพื่อวางแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว
อายุ 44 ปี

นายศุภวุฒิ สายเชื้อ
กรรมการ, อนุกรรมการจัดการลงทุน
อายุ 61 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาเอก	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด	สหราชอาณาจักร
•	 ปริญญาโท	นิติศาสตร์	ด้านกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายเปรียบเทียบ		
	 มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด	สหราชอาณาจักร		
•	 ปริญญาโท	นิติศาสตร์	ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ	
	 มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย	สหรัฐอเมริกา
•	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	 ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	CMA-GMS	(ผู้บริหารระดับสูงประเทศลุ่มแม่น�้าโขง)		
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรผู้น�าระดับสูงอาเซียน	ส�านักงาน	ก.พ.	ส�านักนายกรัฐมนตรี	
	 และสถาบันศศินทร์
•	 หลักสูตรธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารทางการแพทย์		
	 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา	
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)
•	 หลักสูตร	“Infrastructure	in	a	Market	Economy	:	Public-Private		 	
	 Partnerships	in	a	Changing	World”		
	 Harvard	University	Kennedy	School	of	Government
•	 หลักสูตร	“The	Practice	of	Trade	Policy	:	Economics,	Negotiations,	
	 and	Rules”	Harvard	University	Kennedy	School	of	Government

ประวัติการท�างาน
2556	-	ปัจจุบัน					 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล		
	 	 อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(ASEAN	Intergovernmental	
	 	 Commission	on	Human	Rights	 	 	
2555	-	ปัจจบุนั						 รองกรรมการผูจ้ดัการมลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาองค์กรภาครฐั		
2556	-	2558	 กรรมการบริษัท	เยเนอรัล	ฮอสปิตัล	โปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)
2554		 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการยกร่างปฏิญญา
	 	 สิทธิมนุษยชนอาเซียน
2546	-	2555								 ที่ปรึกษากฎหมาย	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย	 	
	 	 รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
	
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
	 และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	กรุงไทยกฎหมาย	จ�ากัด
•	 กรรมการบริษัท	กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอวิสเซส	จ�ากัด

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยฮาวาย	สหรัฐอเมริกา	
•	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์	
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย	ประเทศนิวซีแลนด์	

การฝึกอบรม
-

ประวัติการท�างาน
กุมภาพันธ์	2560	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
กุมภาพันธ์	2548	-	2517	 กรรมการผู้จัดการ	หัวหน้าสายงานวิจัย	
	 	 	 บริษัทหลักทรัพย์	ภัทร	จ�ากัด	(มหาชน)
2540	-	2541	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
	 	 	 บริษัทหลักทรัพย์	ภัทร	จ�ากัด

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
-	ไม่มี	-



นายวิทัย รัตนากร
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.  
อายุ 47 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์การเมือง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท	กฎหมายธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Master	of	Science	in	Finance,	Drexel	University,	USA
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	
การฝึกอบรม
•	 หลกัสตูรนกับรหิารยทุธศาสตรก์ารปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติระดบัสงู		
	 (นยปส.)	รุ่นที่	7
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม	(บ.ย.ส.)	รุ่นที่	17	
	 ศาลยุติธรรม
•	 หลักสูตร	Leadership	Succession	Program	(LSP)	รุ่นที่	5
•	 Director	Certificate	Program	(DCP)	รุ่นที่	7	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 The	Executive	Program	for	Senior	Management	(EX-PSM)	รุ่นที่	3		
	 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	(สวค.)
•	 Financial	Executive	Development	Program	(FINEX)	รุ่นที่	17	
	 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ประวัติการท�างาน
2561	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.	
2559	-	2561	 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	
	 	 	 กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
2560	-	2561	 รักษาการผู้จัดการ	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2560	-	2561	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ด้านเศรษฐกิจ
	 	 		 ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
2560	-	2561	 กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด
2558	-	2559	 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	
	 	 	 กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
2554	-	2557	 ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน	
	 	 	 บริษัท	สายการบินนกแอร์	จ�ากัด	(มหาชน)										
2553	-	2554	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	
	 	 	 บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จ�ากัด
2550	-	2553	 กรรมการ	บริษัทจัดการกองทุนนครหลวงไทย	จ�ากัด

026 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.





028 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

1. นายสุวิชญ โรจนวานิช
 ประธานอนุกรรมการ 

5. นายธาดา พฤฒิธาดา      
 ผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นายวิทัย รัตนากร
 อนุกรรมการและเลขานุการ

2. นายอัมพร แสงมณี 
 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

6. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช   
 ผู้ทรงคุณวุฒิ



029รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

3. นายศุภวุฒิ สายเชื้อ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ

4. รองศาสตราจารย์ ชโยดม สรรพศรี  
 ผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ 
 ที่ปรึกษา

8. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์    
 ที่ปรึกษา



030 รายงานประจำาปี 2560
กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

1. นางเมธินี เทพมณี
 ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาวนิภา ล�าเจียกเทศ  
 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  

5. นางสาวพศุตม์ณิชา จ�าปาเทศ   
 ผู้แทนสมาชิก

6. พันต�ารวจเอกหญิง บุญเรียบ อุชุภาพ  
 ผู้แทนสมาชิก

9. นายวิทัย รัตนากร
 อนุกรรมการและเลขานุการ



031รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

3. นายดุสิต สิงห์คีรี
 ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ 

4. นายภพ เอครพานิช    
 ผู้แทนสมาชิก

7. นายสุทธิพร ไชยพิเดช   
 ผู้แทนสมาชิก

8. นายบรรยาย นาคยศ    
 ผู้แทนสมาชิก



032 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

1. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ  
 ประธานอนุกรรมการ

2. นายสรรเสริญ นามพรหม 
 อนุกรรมการ

5. นายนิวัต เชื้อนาค
 อนุกรรมการ

6. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
 อนุกรรมการ



033รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

3. นายสราวุธ เบญจกุล
 อนุกรรมการ

4. นายมนัส สุขสวัสดิ์
 อนุกรรมการ

7. นางสิรินทร์ พันธ์เกษม
 อนุกรรมการ

8. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
 ที่ปรึกษา



034 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

1. นายมนัส สุขสวัสดิ์
 ประธานอนุกรรมการ

2. นายวรรณชัย บุญบ�ารุง
 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

5. พลเอกกฤษณะ บวรรัตนารักษ์
 อนุกรรมการ

6. นางพรทภิา ไสวสวุรรณวงศ์
 อนุกรรมการ



035รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

3. นายสราวุธ เบญจกุล
 อนุกรรมการ

4. นายสมชาย เอมโอช  
 อนุกรรมการ

7. นายวิทัย รัตนากร
 อนุกรรมการ



036 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม    
 ประธานอนุกรรมการ

2. นายสรรเสริญ นามพรหม 
 อนุกรรมการ

5. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
 อนุกรรมการ

6. รองศาสตราจารย์ องัครตัน์  เพรยีบจรยิวฒัน์
 อนุกรรมการ



037รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

3. นายนัฑ ผาสุข
 อนุกรรมการ

4. นางสิรินทร์ พันธ์เกษม
 อนุกรรมการ

7. นายวิทัย รัตนากร
 อนุกรรมการ



038 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

1. นายศักดิ์ชัย เมทินีพิศาลกุล    
 ประธานอนุกรรมการ

2. นายนิวัต เชื้อนาค
 อนุกรรมการ

5. นางพรทภิา  ไสวสวุรรณวงศ์
 อนุกรรมการ

6. นายเสรี นนทสูติ
 อนุกรรมการ

9. นายวิทัย รัตนากร
 อนุกรรมการ



039รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

3. นายนัฑ ผาสุข
 อนุกรรมการ

4. พลเอกกฤษณะ บวรรัตนารักษ์
 อนุกรรมการ

7. นางดวงมน  จงึเสถยีรทรพัย์
 ที่ปรึกษา

8. นายอนุวัฒน์ จงยินดี
 ที่ปรึกษา



040 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน

1. นางเมธินี เทพมณี  
 ประธานอนุกรรมการ

2. นายปรเมธี วิมลศิริ
 อนุกรรมการ

5. นายศักดิ์ชัย เมทินีพิศาลกุล
 อนุกรรมการ

6. นายเสรี นนทสูติ
 อนุกรรมการ



041รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

3. นายสุวิชญ โรจนวานิช
 อนุกรรมการ

4. รองศาสตราจารย์ ประดษิฐ์ วรรณรตัน์
 อนุกรรมการ

7. นายวิทัย รัตนากร
 อนุกรรมการ



042 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

คณะผู้บริหาร กบข.

นายวิทัย รัตนากร
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.  
อายุ 47 ปี

นายยิ่งยง นิลเสนา
รองเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน  
อายุ 58 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์การเมือง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท	กฎหมายธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Master	of	Science	in	Finance,	Drexel	University,	USA
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	
การฝึกอบรม
•	 หลกัสตูรนกับรหิารยทุธศาสตรก์ารปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติระดบัสงู		
	 (นยปส.)	รุ่นที่	7
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม	(บ.ย.ส.)	รุ่นที่	17	
	 ศาลยุติธรรม
•	 หลักสูตร	Leadership	Succession	Program	(LSP)	รุ่นที่	5
•	 Director	Certificate	Program	(DCP)	รุ่นที่	7	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 The	Executive	Program	for	Senior	Management	(EX-PSM)	รุ่นที่	3		
	 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	(สวค.)
•	 Financial	Executive	Development	Program	(FINEX)	รุ่นที่	17	
	 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ประวัติการท�างาน
2561	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.	
2559	-	2561	 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	
	 	 	 กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
2560	-	2561	 รักษาการผู้จัดการ	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2560	-	2561	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ด้านเศรษฐกิจ
	 	 		 ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
2560	-	2561	 กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด
2558	-	2559	 รองผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	
	 	 	 กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
2554	-	2557	 ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน	
	 	 	 บริษัท	สายการบินนกแอร์	จ�ากัด	(มหาชน)										
2553	-	2554	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	
	 	 	 บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จ�ากัด
2550	-	2553	 กรรมการ	บริษัทจัดการกองทุนนครหลวงไทย	จ�ากัด

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(เกียรตินิยม)	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	12	
•	 Certified	Financial	Planner	(CFP),	
	 Financial	Planning	Standard	Board	(FPSB)
•	 Chartered	Financial	Analyst	(CFA),	CFA	Institute
	
ประวัติการท�างาน
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไทยสมุทรประกันชีวิต	จ�ากัด
•	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานจัดการลงทุน	
	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กสิกรไทย	จ�ากัด
•	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	สถาบันวิจัยภัทร	
	 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	ภัทรธนกิจ	จ�ากัด
	
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย	1
•	 กรรมการ	บริษัท	ไทยพรอสเพอริตี้	แอ็ดไวซอรี่	จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	เอชไออาร์พี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 กรรมการจัดการการลงทุน	สภากาชาดไทย
•	 กรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง	
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•	 อนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์		
	 ประเภทตราสารหนี้	ตราสารอนุพันธ์	และตราสารซับซ้อน	
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



043รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
รองเลขาธิการ กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์  
อายุ 54 ปี

นางสาวนัชชา พรตปกรณ์
รองเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง  
อายุ 56 ปี

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

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	
	 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์	รุ่นที่	6
•	 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
	
ประวัติการท�างาน
•	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ชูโอ	เซ็นโก	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 Thai	-	Japan	Co-ordinator	Fujikura	Ltd.	Tokyo,	Japan
•	 Thai	TV	Program	Co-ordinator	TV	Asahi,	Tokyo,	Japan

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 อนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(CG)	
	 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ประวัติการศึกษา
•	 Master	of	Business	Administration	
	 (Finance/Management	Information	and	Decision	System),		
	 Weatherhead	School	of	Management,	
	 Case	Western	Reserve	University,	USA
•	 ปริญญาตรี	การบัญชี	(เกียรตินิยมอับดับหนึ่ง)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม
•	 หลกัสตูร	Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP	1/2010)		
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	the	Strategy	
	 (SFE	1/2008)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	73/2006)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน	(พสบ.)	รุ่นที่	8		 	
	 กระทรวงกลาโหม

ประวัติการท�างาน
•	 รองเลขาธิการสายก�ากับและปฏิบัติการลงทุน	
	 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	
•	 ผู้ช่วยเลขาธิการสายปฏิบัติการ	กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
•	 ผู้ช่วยเลขาธิการสายสมาชิก	กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
•	 Secretary	&	Treasurer,	Kawabe	(USA)	Inc.
•	 Financial	Controller,	Harter	Distributing	Co.,	Ltd.	(USA)
•	 ผู้สอบบัญชี	ส�านักงาน	เอส	จี	วี	ณ	ถลาง

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ฟิทช์	เรตติ้ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	(ด้านเศรษฐกิจ	การเงินและการลงทุน)		
	 ในคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน	
	 มหาวิทยาลัยมหิดล
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ในคณะกรรมการบริหารสมาคม
	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
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นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร
ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานปฏิบัติการ 
และผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อายุ 54 ปี

นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล
ผู้ช่วยเลขาธิการ งานบริหารเงินลงทุน Private Market  
อายุ 49 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 Master	of	Science	(Computer	and	Information	Science),	
	 University	of	Minnesota,	Twin	Cities,	USA	
	 (ภายใต้ทุนการศึกษาของธนาคารกสิกรไทย)
•	 ปริญญาตรี	สถิติศาสตร์	(เกียรตินิยมอันดับสอง)	
	 สาขาสถิติประยุกต์ทางธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
	 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	19	สถาบันพระปกเกล้า	(ปปร.	19)		
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	รุ่นที่	252	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	
ประวัติการท�างาน
•	 ผู้ช่วยเลขาธิการ	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
•	 กรรมการ	และรักษาการกรรมการผู้จัดการ	
	 บริษัท	ไทย	แอดมินิสเทรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
•	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไทย	แอดมินิสเทรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
•	 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	ส�านักพัฒนาธุรกิจ	
	 บริษัท	ซี.พี.	เซเว่น	อีเลฟเว่น	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการบริหารและที่ปรึกษาบริหาร	บริษัท	สมาร์ท	แคช	จ�ากัด
•	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายบัญชีลูกค้าพิเศษ	และฝ่ายสินเชื่อบุคคล	
	 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	ซิทก้า	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบงาน	16	ฝ่ายคอมพิวเตอร์	
	 ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
	
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทย	แอดมินิสเทรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด

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

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

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	จีพีเอฟ	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	
•	 กรรมการ	บริษัท	รอยัล	ปอร์ซเลน	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 กรรมการจัดการลงทุน	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
	 และสิทธิการเช่าเทสโก้	โลตัส	รีเทล	โกรท
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นายวรุตม์ ขจรเวคิน
ผู้ช่วยเลขาธิการ งานลงทุน Public Market 
รักษาการในต�าแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหาร
อายุ 58 ปี

นายแมน ชุติชูเดช
ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร 
อายุ 50 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	
การฝึกอบรม
•	 Chartered	Financial	Analyst	(CFA),	CFA	Institute
•	 หลักสูตรกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน	
	 สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
	
ประวัติการท�างาน
•	 ผู้อ�านวยการ	บริษัทหลักทรัพย์	ภัทร	จ�ากัด
	
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 อนุกรรมการ	การพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุน	
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา
•	 Doctor	of	Science	in	Operations	Research	(Stochastic	Modeling),	
	 The	George	Washington	University,	Washington	DC.	,	USA.
•	 Master	of	Science	in	Industrial	Engineering	and	Operations	Research,		
	 Columbia	University,	New	York,	USA.	
•	 ปรญิญาตร	ีวศิวกรรมศาสตร์	สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การฝึกอบรม
•	 หลกัสตูร	Executive	Development	Program	สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย
•	 หลกัสตูร	ไทยกบัประชาคมอาเซยีนในเศรษฐกจิการเมอืงโลก	สถาบนัพระปกเกล้า

ประวัติการท�างาน
•	 ผู้ช่วยเลขาธิการงานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน		
	 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
•	 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน		
	 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
•	 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน	
	 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
•	 หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง	บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	กสกิรไทย	จ�ากดั	
•	 นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและตลาดเงินและนักวางกลยุทธ์ลงทุน	
	 บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จ�ากัด	
•	 อาจารย์ผู้สอน	The	George	Washington	University,	
	 Washington	DC.	,	USA.
•	 นักวาณิชธนกิจ	Bioventure	Group,	New	York,	USA.
•	 นกัวเิคราะห์โครงการลงทนุ	ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	(BOI)		

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	ไทย	แอดมินิสเทรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	
•	 อนุกรรมการบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน	
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
•	 อนุกรรมการการลงทุน	กองทุนการออมแห่งชาติ
•	 คณะท�างานเพื่อการลงทุน	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
	 และตลาดหลักทรัพย์
•	 คณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา		
	 สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การจัดตั้งและสถานะ

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

(1)		 เป็นหลักประกันการจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญและ	
ให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออก
จากราชการ	

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

ไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย	
ว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ	และรายได้ของกองทนุไม่ต้องน�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�าเข้า	
บัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือน	
ปัจจุบันกฎหมายก�าหนดอัตราเงินสะสมขั้นต�่าร้อยละ	 3		
ของเงินเดือน	 สมาชิกออมเพิ่มได้เมื่อรวมกับเงินสะสมขั้นต�า่
ต้องไม่เกินร้อยละ	15	ของเงินเดือน

2. เงินสมทบ	 คือ	 เงินที่รัฐจ่ายสมทบให้กับสมาชิก	
ที่ออมเงินสะสม	 ส่วนราชการจะเป็นผู้เบิกจากงบประมาณ	
รายจ่ายของรฐัในอตัราทีเ่ท่ากบัอตัราเงนิสะสมขัน้ต�า่	(ร้อยละ	3	
ของเงินเดือน)	 ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือนน�าส่ง	 กบข.		
เพื่อน�าเข้าบัญชีรายบุคคลของสมาชิก	

3. เงนิประเดมิ	คอื	เงนิทีร่ฐัส่งเข้าบญัชเีงนิรายบคุคล	
ของสมาชิกที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่	 27	 มีนาคม	 2540		
ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก	 กบข.	 ตามสูตรที่ก�าหนด	 และให้		
กบข.	 จ่ายเงินดังกล่าวออกให้แก่สมาชิก	 เมื่อสมาชิกสิ้นสุด
สมาชิกภาพและเลือกรับบ�านาญ

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

5. เงินสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ	 คือ	 เงินของสมาชิก	
ที่สิ้นสุดสมาชิกภาพได้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหาร
เงินต่อหรือขอทยอยรับ	 โดยกองทุนจะบริหารเงินที่ยังไม่ได้
ขอรับคืนต่อไปได้

6. เงินส�ารอง	 คือ	 เงินที่รัฐจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายของรัฐส่งเข้าบัญชีเงินส�ารองที่	 กบข.	 เพื่อเป็นหลัก
ประกันส�าหรับการจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญให้แก่ข้าราชการ		
ในกรณีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ	 รัฐอาจตรา	
พระราชกฤษฎีกาสั่งให้	 กบข.	 น�าเงินส�ารองส่งกลับคืนเป็น	
รายได้แผ่นดิน	 เพื่อรัฐน�าไปจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ		
และรัฐต้องจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนที่น�าออก
ไปคืน	กบข.	ในปีงบประมาณถัดไป	

ทั้งนี้	 รัฐต้องจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจ�านวน	
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 20	 ของงบประมาณรายจ่ายบ�าเหน็จ
บ�านาญของข้าราชการประจ�าปี	 เข้าบัญชีเงินส�ารองทุกปี
จนกว่าเงินส�ารอง	เงินกองกลาง	และดอกผลของเงินดังกล่าว
จะมีจ�านวน	 3	 เท่าของงบประมาณรายจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการประจ�าปี	 หลังจากนั้นให้ตั้งงบประมาณเพื่อให้
เงินส�ารอง	 เงินกองกลางและดอกผล	 คงระดับ	 3	 เท่าของ	
งบประมาณรายจ ่ายบ�าเหน็จบ�านาญของข ้าราชการ	
ในแต่ละปี	 แต่หากมีจ�านวนเกิน	 3	 เท่า	 ให้	 กบข.	 น�าเงิน	
ส่วนที่เกินนั้นส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

7. เงินกองกลาง	 คือ	 เงินบริจาค	 เงินตามบัญชี	
เงินรายบุคคลที่ไม่มีผู้รับ	 เป็นเงินส่วนกลางที่มิใช่ของสมาชิก
คนใด		

ลักษณะการด�าเนินงานของ กบข.
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ข้อมูลองค์กร กบข.

ล�าดับ ประเภทข้าราชการ จ�านวนราย ร้อยละ

 1.	 ข้าราชการพลเรือน	 	336,872	 32.74

	 2.	 ข้าราชการฝ่ายตุลาการ	 	10,768	 1.05

	 3.	 ข้าราชการฝ่ายอัยการ	 	5,393	 0.52

	 4.	 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	และพนักงานมหาวิทยาลัย	 	14,065	 1.37

	 5.	 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 	334,759	 32.53

	 6.	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 	2,907	 0.28

	 7.	 ข้าราชการต�ารวจ	 	145,969	 14.19

	 8.	 ข้าราชการทหาร	 	165,716	 16.11

	 9.	 ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 	121	 0.01

	 10.	 ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง	 	2,046	 0.20

	 11.	 ข้าราชการส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 	2,548	 0.25

	 12.	 ข้าราชการส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 	2,230	 0.22

	 	 อื่นๆ	 	5,567	 0.54		

	 	 รวม  1,028,961 100.00

ตารางแสดงสมาชิกแยกตามประเภทข้าราชการ ณ 31 ธันวาคม 2560

สมาชิก กบข. 
	
สมาชิก	กบข.		ประกอบด้วยข้าราชการ	12	ประเภท		

ข้าราชการที่เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่	27	มีนาคม	2540	ทุกคน	รวมถึงผู้ซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการตั้งแต่วันที่	27	มีนาคม	
2540	ด้วย	ต้องเป็นสมาชิก	

															
ข้าราชการที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่	27	มีนาคม	2540		ให้สมัครเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ



คณะกรรมการ กบข.
คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน

เลขาธิการ

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน

งานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน 
Public Market

•	 ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

•	 ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

•	 ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ

	 และบริหารผู้จัดการกองทุน

•	 ฝ่ายบริหารแผนลงทุน

งานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน

•	 ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

•	 ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน

•	 ฝ่ายค้าตราสาร

งานลงทุน Private Market

•	 ฝ่ายลงทุนอสังหาริมทรัพย์

•	 ฝ่ายลงทุนไพรเวทอิควิตี้

•	 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน

•	 ฝ่ายกฎหมาย

•	 ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ

•	 ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

•	 ฝ่ายบัญชีและการเงิน

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร

กลุ่มงานปฏิบัติการ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานบริหาร

โครงสร้างองค์กร กบข.
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คณะอนุกรรมการกฎหมาย

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

•	ฝ่ายบริการและสวัสดิการ •	ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรม

•	 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร •	 ฝ่ายก�ากับกิจกรรมองค์กร

•	 ฝ่ายธรรมาภิบาล •	 ฝ่ายเลขานุการองค์กร •	 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ

•	 ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านจ่าย •	 ฝ่ายปฏิบัติการลงทุน

•	 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ •	 ฝ่ายระบบงานสารสนเทศ

•	 บริษัท	ไทย	แอดมินิสเทรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด

•	 ฝ่ายบริหารส�านักงาน •	 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล •	 บริษัท	จีพีเอฟ	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด
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ผลการด�าเนินงาน ปี 2560

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนปี 2560

ภาวะเศรษฐกิจปี 2560

เศรษฐกิจโลก 3.8 3.2 3.4 3.1 2.8 2.8

กลุ่มประเทศตลาดพัฒนาแล้ว 2.3 1.7 2.1 1.7 0.8 0.3

 สหรัฐอเมริกา	 2.3	 1.5	 2.6	 2.1	 1.3	 0.1

	 กลุ่มประเทศยูโร	 2.3	 1.8	 2.0	 1.5	 0.2	 0.0

	 ญี่ปุ่น	 1.7	 0.9	 1.2	 0.4	 (0.1)	 0.8

กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ 4.8 4.4 4.2 4.0 4.3 4.7

	 จีน	 6.9	 6.7	 6.9	 1.6	 2.0	 1.4

	 ไทย	 3.9	 3.3	 3.0	 0.7	 0.2	 (0.9)

ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558

แหลง่ขอ้มลู:	IMF

ตารางดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจส�าหรับปี 2560 เปรียบเทียบปี 2558-2559

 ภาวะเศรษฐกิจโลก 

เศรษฐกิจโลกในปี	 2560	 สามารถขยายตัวได้อย่าง	
ต่อเนื่องจากปี	 2559	 โดยในกลุ ่มประเทศพัฒนาแล้ว	
มีอัตราการขยายตัว	 น�าโดยประเทศสหรัฐฯ	 ซึ่งมีอัตราการ
ว่างงานลดลงต�่ากว่าระดับร้อยละ	 4.5	 และอัตราเงินเฟ้อ
ในระดับต�่ากว่าเป้าหมายที่ร้อยละ	 2	 ธนาคารกลางสหรัฐฯ		
ปรบัเพิม่อตัราดอกเบีย้นโยบายจ�านวน	3	ครัง้	รวมร้อยละ	0.75		
ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มยุโรปยังคงด�าเนินนโยบาย	
การเงินผ่อนคลายกระตุ้นให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อยู ่ในระดับดี	 ส�าหรับความเสี่ยงต่างๆ	 โดยเฉพาะด้าน
การเมอืงลดลง	หลงัจากผลการเลอืกตัง้หลายประเทศในยโุรป	
ปรากฏว่า	 ฝ่ายที่ต้องการแยกตัวออกจากกลุ่มสหภาพยุโรป
ไม่ได้รบัชยัชนะ	อย่างไรกด็ี	ความไม่แน่นอนของนโยบายของ
ประธานาธบิดทีรมัป์และความเสีย่งในคาบสมทุรเกาหลเีหนอื
ยังมีอย่างต่อเนื่อง	 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่	
ได้รับผลบวกจากการขยายตัวของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว	
ผ่านการส่งออก	 และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้น		
ในขณะที่ประเทศจีนขยายตัวสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์		
แม้ว่าจะมีแนวโน้มชะลอตัวในระยะต่อไป		

	 ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย

ส�าหรับเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวสูงกว่าที่คาด	
โดยขยายตัวประมาณร้อยละ	 3.9	 เหตุผลหลักมาจาก
การขยายตัวของส่งออก	 ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวสูงขึ้น	 โดยได้รับผลบวกจากการขยายตัวของ	
รายได้ภาคเกษตรในช่วงครึ่งแรกของปี	และการขยายตัวของ
การบริโภคสินค้าคงทนจากการฟื้นตัวของยอดขายรถยนต์
ภายในประเทศในช่วงครึง่หลงัของปี	รวมทัง้การใช้จ่ายภาครฐั	
นอกจากนี้การลงทุนโดยเฉพาะภาคเอกชนเริ่มเห็นสัญญาณ
การฟื้นตัวอย่างชัดเจนในช่วงหลังของปี		

ภาวะการลงทุนปี 2560

ผลตอบแทนในสินทรัพย์โดยรวมปรับตัวในทิศทาง
บวกจากแรงส่งของภาวะเศรษฐกจิทีข่ยายตวัในทกุๆ	ภมูภิาค	
โดยราคาน�้ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในครึ่งปีหลัง		
รวมทั้งบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลายจากความเสี่ยง	
เรือ่งการด�าเนนินโยบายของประธานาธบิดทีรมัป์	ทีป่รากฏว่า	
การด�าเนินนโยบายจริงไม่สามารถท�าได้เต็มที่ดังเช ่นที่	
วางแผนไว้	 แต่การเมืองยุโรปเกิดความไม่แน่นอนขึ้นเป็น	
ระยะๆ	สาเหตุจากมีการเลือกตั้งในหลายๆ	ประเทศ

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(ร้อยละต่อปี)

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(ร้อยละต่อปี)

กลุ่มประเทศ
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ผลการด�าเนินงาน ปี 2560

 ตราสารทุนในปี 2560 

ดชันเีทยีบวดัตลาดหุน้ตลาดพฒันาแล้ว	(Developed	
Markets)	 ปรับตัวขึ้นร้อยละ	 22.4	 โดยดัชนี	 S&P500	
สหรัฐฯ	และดัชนี	TOPIX	ญี่ปุ่นปิดบวกตามสกุลเงินของดัชนี	
ได้สูงถึงร้อยละ	19.4	และ	19.75	ตามล�าดับ	ในขณะที่ดัชนี	
STOXX600	 ของยุโรปปิดบวกตามสกุลเงินของดัชนีได้เพียง
ร้อยละ	7.7	ทั้งนี้ดัชนีเทียบวัดหุ้นตลาดเกิดใหม่	 (Emerging	
Markets)	 สามารถปิดบวกได้อย่างโดดเด่นที่ร้อยละ	 37.3	
ส่วนดัชนีเทียบวัดของตลาดหุ ้นไทยหรือ	 SET50	 Total		
Return	Index	ปิดตัวบวกร้อยละ		21.6

	 ตราสารหนี้ในปี 2560  

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวมีความผันผวน
เล็กน้อยโดย	 ณ	 สิ้นปี	 2560	 พันธบัตรสหรัฐฯและญี่ปุ ่น	
อายุ	 10	 ปี	 กลับมาซื้อขายที่ผลตอบแทนใกล้เคียงกับ	
ในช่วงต้นปีทีร่ะดบัร้อยละ	2.41	และ	0.01	ตามล�าดบั	ขณะที่	
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีการซื้อขายในระดับต�่ากว่า	
ช่วงต้นปีเล็กน้อยที่ร ้อยละ	 2.54	 อย่างไรก็ตาม	 อัตรา	
ผลตอบแทนประเทศเยอรมนีมีการซื้อขายในระดับที่ผันผวน
กว่าพันธบัตรในภูมิภาคอื่นอย่างชัดเจน	เนื่องจากความกังวล
ในผลการเลือกตั้งในหลายๆ	ประเทศ	

ภาพที่ 2 การปรับตัวของดัชนีหุ้นหลัก สะสมจากต้นปี 
(แสดงผลเป็นร้อยละ โดยค�านวณจากสกลุเงนิของดชัน)ี

ภาพที่ 3 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ประเทศต่างๆ (ร้อยละต่อปี)

แหลง่ขอ้มลู:	Bloomberg,	GPF	Analysis
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ผลการด�าเนินงาน ปี 2560

การด�าเนินงานของกองทุนในปี 2560

การจัดสรรการลงทุนระยะยาว	 (SAA)	 ของ	 กบข.		
แบ่งประเภทสินทรัพย์ตามคุณลักษณะออกเป็น	 4	 กลุ ่ม		
ได้แก่	กลุ่มรับมือการถดถอย	(Safety	Assets)	กลุ่มกระจาย
ความเสีย่ง	(Diversifier	Assets)	กลุม่รบัมอืเงนิเฟ้อ	(Inflation	
Sensitive	 Assets)	 และกลุ่มรองรับการขยายตัว	 (Growth	
Assets)	 เพื่อให้สอดคล้องกับมุมมองของภาวะเศรษฐกิจ
และระดับราคาของสินทรัพย์ต่างๆ	 โดยสัดส่วนการลงทุน	
ในปี	2560	กบข.	วางกลยทุธ์ค่อนไปในเชงิตัง้รบัหากเทยีบกบั	
ปี	2559	

ในปี	 2560	 มีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องความไม่แน่นอน	
ในการด�าเนินนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์	 ความเสี่ยง
ในคาบสมุทรเกาหลีเหนือ	 การเลือกตั้งในหลายๆ	 ประเทศ	
ในกลุ่มยุโรป	 และการขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะ	
สูงกว่าตลาดคาดการณ์	 กบข.	 คงประเมินว่ากลุ่มรองรับ
การขยายตัวยังให้ผลตอบแทนที่ดี	 อย่างไรก็ตามระดับราคา
ตราสารทนุทัว่โลกได้ปรบัตวัสงูขึน้มากในช่วงหลายปีทีผ่่านมา	
โดยเฉพาะตราสารทนุตลาดพฒันาแล้ว	(Developed	Market	
Equities)	 จึงลดสัดส่วนการลงทุนในกลุ ่มนี้ลงเล็กน้อย
เหลือร้อยละ	 22.60	 และลดกลุ่มรับมือการถดถอยลงเหลือ	
ร้อยละ	41.75	ซึง่หลกัๆ	เป็นการปรบัลดในส่วนของตราสารหนี้	
ระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะทิศทางการปรับขึ้นของ
อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ	

กบข.	 เลือกกระจายการลงทุนไปสู ่กลุ ่มกระจาย	
ความเสี่ยงและกลุ่มรับมือเงินเฟ้อ	 โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุน	
สู ่ร ้อยละ	 22.65	 และ	 13.00	 ตามล�าดับ	 มีการลงทุน	

ในสินทรัพย์ใหม่	 คือ	ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ	
(US	TIPs)	ซึง่มคีณุสมบตัทิีช่่วยลดความเสีย่งในแง่การเร่งตวัขึน้	
ของอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ	 และทยอยลงทุนในสินทรัพย์	
ทางเลือกอื่นๆ	 เช่น	 โครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์	
เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม	 กบข.	 ได้มีการติดตามภาวะการลงทุน
และปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานะการณ์ผ่าน
ทางการจัดสรรการลงทุนระยะสั้น	 (TAA)	 โดยเพิ่มสัดส่วน	
การลงทุนตราสารทุน	 เช่น	 ตราสารทุนไทยและตราสารทุน	
โลกตลาดเกดิใหม่สูร่ะดบัร้อยละ	9.44	และ	3.55	เพือ่สอดรบั	
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี	 ส่วนของ	
การบริหารอัตราแลกเปลี่ยน	 กบข.	บริหารงานภายใต้กรอบ
ความเสี่ยงที่ก�าหนด	 เพื่อป้องกันไม่ให้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในต่างประเทศต้องได้รับผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศ	 หรือการ	
แข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทในบางช่วง	 ในขณะที่สามารถ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนเพิม่จากการอ่อนค่าของค่าเงนิบาท
ในบางช่วง	

โดยตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดการจัดสรรการ
ลงทุนระยะยาว	(SAA)	เปรียบเทียบกับสัดส่วนการลงทุนจริง	
กับสัดส่วนเป้าหมายรายปี	 โดยแบ่งประเภทสินทรัพย์	
ตามคุณลักษณะเป็น	 4	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มรับมือการถดถอย	
(Safety	 Assets)	 กลุ ่มกระจายความเสี่ยง	 (Diversifier		
Assets)	 กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ	 (Inflation	 Sensitive	 Assets)	
และกลุ่มรองรับการขยายตัว	(Growth	Assets)
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กลุ่มรับมือการถดถอย (Safety Assets) 44.00 41.75 41.40

ตราสารหนี้ภาครัฐไทย	 39.00	 24.00	 25.86

ตราสารหนี้ภาครัฐโลก	 0.00	 0.00	 0.00

ตราสารหนี้ระยะสั้นไทยและตราสารตลาดเงิน	 5.00	 17.75	 15.54

กลุ่มกระจายความเสี่ยง (diversifiers Assets) 20.00 22.65 22.52

ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย	 6.00	 16.50	 16.80

ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก	 7.00	 1.50	 1.37

ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่	 5.00	 0.00	 0.00

ตราสารหนี้จีน	 0.00	 0.65	 0.57

Absolute	Return	Funds	 2.00	 4.00	 3.78

กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ (inflation Sensitive Assets) 12.00 13.00 11.48

อสังหาริมทรัพย์ไทย	 5.00	 4.50	 4.18

สินค้าโภคภัณฑ์	 1.50	 1.00	 0.51

อสังหาริมทรัพย์โลก	 3.50	 3.00	 2.90

โครงสร้างพื้นฐาน	 2.00	 2.50	 1.90

ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อไทย	 0.00	 1.50	 1.54

ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ		 0.00	 0.50	 0.45

กลุ่มรองรับการขยายตัว (Growth Assets)	 24.00 22.60 24.60

ตราสารทุนไทย	 6.00	 8.50	 9.44

ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว	 8.00	 8.50	 8.02

ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่	 4.00	 2.00	 3.55

ตราสารทุนจีน	 0.00	 0.60	 0.71

Thai	Private	Equity	 2.00	 1.00	 0.95

Global	Private	Equity	 4.00	 2.00	 1.93

Grand total 100.00 100.00 100.00

Asset role / Asset class เป้าหมายสัดส่วน 
ระยะยาว (SAA)

เป้าหมายสัดส่วน
การลงทุนปี 2560

สัดส่วนลงทุนจริง
สิ้นปี 2560

สัดส่วนการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation : SAA),
สัดส่วนเป้าหมายปี 2560 และสัดส่วนการลงทุนจริง สิ้นปี 2560

แหลง่ขอ้มลู	:	GPF	Analysis

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

ยุทธศาสตร์ที่	1	 :	สร้างความมัน่คงในการเกษยีณของ	
	 	 	 สมาชิก

ยุทธศาสตร์ที่	2	 :	เสรมิสร้างความเชือ่มัน่และไว้วางใจ
ยุทธศาสตร์ที่	3	 :	พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยี	

	 	 	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่	4	 :	พฒันาบคุลากรสูค่วามเป็นเลศิและ	

	 	 	 ผูกพันกับองค์กรสูง
โดยในปี	2560	กบข.	ได้ด�าเนนิการในแต่ละยทุธศาสตร์	

ดังนี้		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความมั่นคงในการ
เกษียณของสมาชิก

	
กบข.	 ได้ศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ

วเิคราะห์และรายงานผลการบรหิารงาน	(Data	Management	
System)	 เพื่อสร้างความสามารถในการปฏิบัติงานให้มี
มาตรฐานเทยีบเท่าระดบัสากล	มกีารจดัการบรหิารความเสีย่ง	
ด้านการลงทนุอย่างเป็นระบบ	ในปี	2560	ได้ด�าเนนิการศกึษา
ระบบงานด้าน	Data	Management	System	(DMS)	และ
ระบบงานที่บริหารจัดการงาน	 Private	Market	 ซึ่งนับวัน
จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 โดยวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย	 และ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก	 ผลการศึกษาดังกล่าว
ส�านักงานได้ข้อสรุป	คือ	จะน�าระบบ	DMS	มาใช้จัดการงาน
ในส่วนของ	Middle	และ	Back	Office	และส�าหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร	 Private	Market	 ส�านักงานจะน�า
ระบบงานอีกระบบงานหนึ่งเข้ามาจัดการเฉพาะในส่วนของ	
Front	Office	เท่านั้น	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความเชื่อมั่น 
และไว้วางใจ 

ในปี	 2560	 กบข.	 ได้ส�ารวจความผูกพันของสมาชิก	
โดยมีคะแนนความผูกพันของสมาชิกต่อ	 กบข.	 เท่ากับ	
ร้อยละ	81.7	สูงกว่าปี	2559	ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	76.8

การให้ความรู้การวางแผนทางการเงินและการลงทุน	
ให้แก่สมาชิก	 (Financial	 Literacy)	 และเสริมสร้าง	
ความเข้าใจในการด�าเนินงานของ	 กบข.	 เป็นสิ่งที่ส�านักงาน	
ให้ความส�าคัญมาโดยตลอด	 จึงได้พัฒนาเนื้อหาและก�าหนด
รูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมตามสมาชิกแต่ละกลุ่ม		
ในปี	 2560	 ได้จัดท�าวีดิทัศน์สัมภาษณ์สมาชิก	 :	 GPF	 &	 i		
เพื่อช ่วยประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ	 ของ	 กบข.	 เช ่น		
การออมเพิ่ม	 ออมต่อ	 และการเปลี่ยนแผนการลงทุน		
พร้อมจดัรายการ	Talk	Forum	:	ไขข้อข้องใจกบัสมาชกิ	กบข.	
เพื่อตอบค�าถามและข ้อสงสัยของสมาชิก	 นอกจากนี้		
เพื่อให้สามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับสมาชิก	
อย่างเข้าถึงและน่าสนใจ	 กบข.	 ได้พัฒนาเกมลงทุน	Online		
เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารที่จะส่งเสริมให้สมาชิก	
กบข.	 เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนทางการเงิน
และการลงทุน	 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน	 ผลตอบแทน	
และปัจจัยเสี่ยง	 รวมถึงทราบถึงการด�าเนินงานของ	 กบข.		
ในเวลาเดียวกันส�านักงานได ้สร ้างพันธมิตรวางแผน	
ทางการเงินขึ้น	 โดยสมาชิกที่ได้เข้ามาร่วมอบรมกับ	 กบข.		
น�าความรู้ที่ได้ไปอบรมให้สมาชิกในหน่วยงานต่อ	 เป็นการ
ช่วยสื่อสารและเข้าถึงสมาชิกในกลุ่มย่อยได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ในฐานะสถาบันด้านเงินออมเพื่อการเกษียณของ
ประเทศ	 กบข.	 มีส่วนร่วมในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้	
และผลงานวิจัยสู ่หน่วยงานระดับนโยบาย	 องค์กรชั้นน�า	
ในอุตสาหกรรมทั้ งในและต่างประเทศสู ่สาธารณชน		
ในปี	 2560	 กบข.	 ได้มีโอกาสจัดสัมมนาให้กับประชาชน	
แลกเปลี่ยนความรู ้กับหน่วยงานนโยบาย	 รวมถึงองค์กร	
ต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง	อาทเิช่น	Pension	&	Investment	:	
Lessons	 Learnt	 and	 Challenges	 Ahead	 และ		
Pension	Policy	Discussion	:	what	works,	what	doesn’t?		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากระบวนการและ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถองค์กร  

สืบเนื่องมาจากปี	2557	กบข.	 ได้น�าหลักการบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักการ	 Integrated-GRC	 (iGRC)		
ซึ่งเชื่อมโยงงานด้านธรรมาภิบาล	 (Governance)	 บริหาร
ความเสี่ยง	 (Risk	Management)	และการก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ	(Compliance)	มาใช้	ซึ่งในปี	2560	กบข.		
ได้ด�าเนนิงานต่อเนือ่งตาม	iGRC	Roadmap	โดยมกีารตดิตาม

การด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
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ผลการด�าเนินงาน ปี 2560

รายงานสถานะความเสี่ยงรายเดือน	 และสร้างวัฒนธรรม	
การบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง	 พร้อม	
เสริมสร้าง	 IT	 Governance	 เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง	
การก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์		
รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

นอกจากนี้	 ส�านักงานได้ปรับปรุงกระบวนการท�างาน
ด้านงานทะเบียนสมาชิกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ได้แก่		
การพัฒนาระบบลงทะเบียนเพื่อให้สมาชิกสามารถแจ้ง	
ความประสงค์ในการรบัใบแจ้งยอดทาง	Email	(e-Statement)	
เพื่อให้สมาชิกสามารถรับใบแจ้งยอดเงินประจ�าปีได้โดย
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐผ่านเครือข่าย	 Linkage	 Center	 ของ	
กรมการปกครอง	 และการให้บริการข้อมูลสมาชิกผ่าน	
Government	 Smart	 Kiosk	 ของ	 สรอ.	 ท�าให้สมาชิก
สามารถตรวจสอบข ้อมูลส ่วนบุคคลได ้สะดวกยิ่ งขึ้น	
การปรับกระบวนการแปลงข้อมูลรหัสหน่วยงานของระบบ
จ่ายตรงให้สอดคล้องกับระบบงานทะเบียนสมาชิก	 กบข.		
โดยอตัโนมตั	ิช่วยให้การตดิต่อประสานงานระหว่างส�านกังาน
กบัส่วนราชการ	เรือ่งการน�าส่งเงนิเข้ากองทนุมคีวามคล่องตวั	
มากยิ่งขึ้น	 การปรับเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขอรับเงิน	
กรณีสมาชิกเสียชีวิต	 เพื่อช่วยลดจ�านวนแบบขอรับเงินกรณี
สมาชิกเสียชีวิตที่ต้องส่งกลับไปที่หน่วยงาน	 และช่วยให้
ทายาทของสมาชกิได้รบัเงนิรวดเรว็ขึน้	รวมทัง้โครงการน�าร่อง	
Big	 Data	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและกลยุทธ์เชิงรุกด้านการให้
บริการแก่สมาชิก	

ในปี	2559	กบข.	ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุน
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 พ.ศ.	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 และ	
กฎกระทรวงว่าด้วยการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการ
เงินของกองทุน	 ต่อกระทรวงการคลัง	 เพื่อแก้ไขปรับปรุง	
พระราชบญัญตักิองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2539	
และกฎกระทรวงว ่าด ้วยการก�าหนดหลักเกณฑ์และ	
วิธีการจัดการเงินของกองทุนให้เหมาะสมและสอดคล้อง	
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน	 ซึ่งจะท�าให้สมาชิกมีโอกาสได้รับ	
สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นทั้งด้านผลตอบแทนจากการลงทุนและ
การบรกิารต่างๆ	เพือ่เสรมิสร้างความเพยีงพอในการออมเงนิ
เพื่อการเกษียณอายุราชการ	 และเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืน	
ให้แก่ระบบบ�าเหน็จบ�านาญของข้าราชการในอนาคต		
ในปี	 2560	 ส�านักงานได้ท�าการศึกษาผลกระทบและ		

Gap	 Analysis	 ของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงาน
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องจากการแก้ไขกฎหมาย	 พ.ร.บ.	 กบข.	
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการปฏิบัติงานและ	
ระบบงานสารสนเทศทีเ่กีย่วข้อง	ให้รองรบัการแก้ไขกฎหมาย
ดังกล่าว

ยทุธศาสตร์ที ่4 : พฒันาบคุลากรสูค่วามเป็นเลศิ 
และผูกพันกับองค์กรสูง	

กบข.	 มุ่งพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล
ที่ได้มีการจัดท�าส�าหรับพนักงานทุกระดับ	 รวมถึงปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กรในเรื่อง	 “เก่ง	 ดี	 มีจิตบริการ”	 ในปี	 2560	
ส�านักงานได้ทบทวนเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ	 (Career	
path)	 ในทุกกลุ่มสายงาน	 และพัฒนาแผนพัฒนาเส้นทาง
ก้าวหน้าของผู้สืบทอดต�าแหน่ง	 (Career	 Development	
Plan)	 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร	 ท�าให้
บคุลากรสามารถก�าหนดแนวทางในการพฒันาตนเองให้สัง่สม
ประสบการณ์และผลงานได้ตามเส้นทางดงักล่าว	ซึง่จะน�าไปสู่	
การสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าให้แก่องค์กรในระยะยาว	 และ
ช่วยให้องค์กรวางแผนเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล	 นอกจากนี้	
ยังเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับการวางแผนทดแทน
ก�าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ผลการด�าเนินงาน ปี 2560

งบการเงินอย่างย่อปี 2560

เงินลงทุนและหลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญาให้ยืมหลักทรัพย์																		827,278	 764,451	 8.22

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 																					6,829	 3,621	 88.59	

ลูกหนี้จากการลงทุน	 																					4,070	 3,334	 22.08	

อื่นๆ	 																								 152	 101	 50.50

	 รวมสินทรัพย์ 838,329 771,507 8.66

เจ้าหนี้จากการลงทุน	 																					3,507	 844	 315.52	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 																							227	 226	 0.44	

เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง	 																							111		 134	 (17.16)	

เงินรอจ่ายคืนสมาชิก	 																									127	 238	 (46.64)

อื่นๆ	 																								 290	 301	 (3.65)	

	 รวมหนี้สิน 4,262 1,743 144.52

  รวมสินทรัพย์สุทธิ 834,067 769,764 8.35

สินทรัพย์สุทธิต้นงวด 769,764

•	เงินรับสมาชิกและอื่นๆ	 30,199

•	เงินรับจากกระทรวงการคลังที่เรียกว่า	เงินส�ารอง	 28,842	

•	ผลประโยชน์สุทธิส�าหรับปี	2560	 37,088	

•	เงินจ่ายคืนสมาชิกและอื่นๆ	 (31,272)

•	เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลังจากการเลือกรับบ�าเหน็จ	 (554)

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 834,067

ฐานะการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิปี 2560

2560งบการเงินรวม 2559 ผลต่าง
(ร้อยละ)

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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รายได้เงินปันผล	ดอกเบี้ยรับและอื่นๆ	 																22,219	 22,269	 (0.22)	

รายได้ค่าเช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์																		 924	 909	 1.65	

 รายได้รวม           23,143 23,178 (0.15)	

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและส�านักงาน	 																	1,053	 997	 5.62	

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า	 																				296	 304	 (2.63)

	 ค่าใช้จ่ายรวม 1,349 1,301 3.69

	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย            21,794   21,877  (0.38)	

ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	 																				(5,225)			 (196)	 (2,565.82)

ก�าไรสุทธิจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน	 																	5,388	 2,769	 94.58

ก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า	 																	15,131		 6,045	 150.31

 รวมรายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและ

 ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 15,294 8,618 77.47

ผลประโยชน์สุทธิ 37,088 30,495 21.62

2560งบการเงินรวม ผลต่าง
(ร้อยละ)

หน่วย	:	ล้านบาท

2559

ผลการด�าเนินงานรวม
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ผลการด�าเนินงาน ปี 2560

รายงานทางการเงินปี 2560 โดยย่อของบริษัทย่อย

บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ากัด 

บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ากัด

2560

2560

2560

2559

2559

2559

2560 2559

2560 2559

2560 2559

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

จ�านวนเงิน

จ�านวนเงิน

จ�านวนเงิน

จ�านวนเงิน

จ�านวนเงิน

จ�านวนเงิน

ผลต่าง

ผลต่าง

ผลต่าง

ผลต่าง

ผลต่าง

ผลต่าง

ฐานะการเงิน

ฐานะการเงิน

ฐานะการเงิน

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

สินทรัพย์	 56	 56	 -	 	 -

หนี้สิน	 10	 11	 (1)	 (9.09)

รวมสินทรัพย์สุทธิ 46 45 1 2.22

สินทรัพย์	 111	 88	 23	 26.14

หนี้สิน	 102	 78	 24	 30.77

รวมสินทรัพย์สุทธิ 9 10 (1) (10.00)

สินทรัพย์	 58	 66	 (8)	 (12.12)

หนี้สิน	 10	 9	 1	 11.11

รวมสินทรัพย์สุทธิ 48 57 (9) (15.79)

รายได้	 33	 34	 (1)	 (2.94)

ค่าใช้จ่าย	 30	 32	 (2)	 (6.25)

ก�าไรสุทธิ 3 2 (1) (50)

รายได้	 294	 310	 (16)	 (5.16)

ค่าใช้จ่าย	 295	 306	 (11)	 (3.59)

ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ (1) 4 (5) (125)

รายได้	 17	 15	 2	 13.33

ค่าใช้จ่าย	 25	 24	 1	 	4.17

ขาดทุนสุทธิ (8) (9) 1   11.11

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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ผลการด�าเนินงาน ปี 2560

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนนิงานส�าหรบังบการเงนิปี 2560

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

งบการเงนิเข้าใจผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงนิของ	กบข.	
ได้ดียิ่งขึ้น	 โดยมีรายละเอียดค�าอธิบายและบทวิเคราะห์
ส�าหรบังบการเงนิส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2560	ดงันี้

1. ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน

1.1 ผลการด�าเนินงาน
1.1.1 ผลตอบแทนจากการลงทุนและผลประโยชน์สุทธิ

ปี 2560 ปี 2559
ร้อยละจ�านวน

เพิ่ม (ลด)รายละเอียด

รายได้จากการด�าเนินงาน		 		38,437		 	31,796		 	6,641		 	20.89		

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน		 		1,349		 	1,301		 	48	 	3.69

	ผลประโยชน์สุทธิ   37,088   30,495   6,593   21.62  

กบข.	มรีายได้จากการด�าเนนิงานของปี	2560	เท่ากบั	
38,437	 ล้านบาท	 โดยหลักๆ	 มาจากรายได้จากการลงทุน	
คิดเป็นมูลค่า	 23,086	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 60.06		
ของรายได้จากการด�าเนินงานทั้งหมด	 โดยรายได้จากการ	
ด�าเนนิงานในปีทีผ่่านมาเพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ	20.89	จากปีก่อน	
เนื่องจากการบันทึกรายการก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
ปรับมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด	 (Unrealized	 Gain)	
จ�านวนเท่ากับ	 15,131	 ล้านบาท	 เทียบกับรายการก�าไร	
ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุตามราคาตลาด	
(Unrealized	 Gain)	 จ�านวนเท่ากับ	 6,045	 ล้านบาท		
ในปีก่อนหน้า	 พร้อมกันนี้	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	
ในปี	 2560	 เพิ่มขึ้น	 48	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.69	
ส่งผลให้	 กบข.	 มีผลประโยชน์สุทธิส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่		
31	 ธันวาคม	 2560	 เท่ากับ	 37,088	 ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	21.62	เมื่อเทียบกับปี	2559

ในปี	 2560	 อัตราผลประโยชน์สุทธิของสมาชิก		
(หลงัหกัค่าใช้จ่าย)	เท่ากบัร้อยละ	6.43	ท�าให้อตัราผลตอบแทน	
การลงทนุสทุธ	ิ(หลงัหกัค่าใช้จ่าย)	ตัง้แต่ตัง้กองทนุในส่วนของ
สมาชกิเฉลีย่เท่ากบัร้อยละ	6.61	ต่อปี	ซึง่สงูกว่าอตัราดอกเบีย้
เงินฝากประจ�าเฉลี่ยที่ร้อยละ	2.81	ต่อปี

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรายสินทรัพย ์		
(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)	 ในปี	 2560	 ส�าหรับกองทุนส่วนสมาชิก		
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มรับมือการถดถอย

•	 ตราสารหนีภ้าครฐัไทย	ให้ผลตอบแทนร้อยละ	3.86	
โดยมีที่มาจากรายได้ดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ลงทุน	รวมถึง	
ก�าไรจากราคาตราสารหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นจากแรงซื้อทั้งของ	
นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนภายในประเทศ	 เนื่องจาก
สภาพคล่องในระบบการเงินที่ยังอยู่ในระดับสูง

•	 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ไทย	ให้ผลตอบแทนร้อยละ	1.83	
จากรายได้ดอกเบีย้และราคาตราสารหนีร้ะยะสัน้ทีป่รบัเพิม่ขึน้	
เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดวงเงินประมูล
พันธบัตรระยะสั้น	 เพื่อลดช่องทางการใช้เป็นที่พักเงินของ	
ผู้ลงทุนต่างชาติ	 ในขณะที่ยังมีแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติ
ไหลเข้ามาอย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึคณะกรรมการนโยบายการเงนิ	
(กนง.)	ยงัคงอตัราดอกเบีย้นโยบายไทยอยูท่ีร่ะดบัร้อยละ	1.50	
ตลอดทั้งปี	2560

กลุ่มกระจายความเสี่ยง

•	 ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย	 ให้ผลตอบแทน	
ร้อยละ	 3.46	 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตราสารหนี้	
ภาคเอกชนไทยที่มีอายุคงเหลือไม่ยาวมากนัก	 ซึ่งช่วยลด
ความผันผวนที่อาจเกิดจากราคาตราสารหนี้ระยะยาว	
ปรับตัวลดลงได้	

หน่วย	:	ล้านบาท
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•	 ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก	 ให้ผลตอบแทน	
ร้อยละ	 3.77	 เป็นผลจากส่วนต่างของอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกลุม่ตราสารหนีภ้าคเอกชนโลกและตราสารหนีภ้าครฐั	
(Credit	 Spread)	 ที่ปรับตัวลดลง	 รวมถึงการคัดเลือก	
หลักทรัพย์ที่ดี	 ซึ่งเน้นการลงทุนในส่วนของหุ้นกู้ที่ออกโดย
บริษัทเอกชนชั้นน�า

•	 ตราสารหนี้จีน	ให้ผลตอบแทนติดลบร้อยละ	2.72	
โดยราคาของพันธบัตรมีการปรับตัวลดลง	 ซึ่งมีปัจจัยหลัก
มาจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลางจีน		
โดยมีการเพิ่มดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดซื้อคืนพันธบัตร	
(Repo	Rate)	และดอกเบี้ยเงินกู้ระยะปานกลาง	หรือ	MLF	
(Medium-term	 Lending	 Facility)	 พร้อมทั้งก�าหนดให้
ธนาคารพาณิชย์ควบคุมการปล่อยสินเชื่อ	 และเพิ่มการ	
ตรวจสอบ	Shadow	Financing	หรอืหนีน้อกระบบเข้มงวดขึน้

•	 Absolute return Fund	 ให้ผลตอบแทน	
ร้อยละ	 7.41	 โดยผลตอบแทนหลักมาจากการจัดสรร	
การลงทุนในกลุ่มตราสารทุนโลก	 รวมทั้งการกระจายการ
ลงทนุไปยงักลุม่สนิทรพัย์ทางเลอืก	ตราสารหนีโ้ลก	และอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา

กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ

•	 อสังหาริมทรัพย์ไทย ให้ผลตอบแทนร้อยละ	6.91	
โดยมี การลงทุนทั้ ง ในกองทุนรวมอสั งหาริ มทรัพย ์		
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	 และการลงทุน	
ในอสังหาริมทรัพย์โดยตรง	 ซึ่งต่างให้ผลตอบแทนเงินปันผล
และรายได้ค่าเช่าที่สม�่าเสมอ	โดยอาคารส�านักงานของ	กบข.	
มีผลการด�าเนินงานที่ดีจากความต้องการพื้นที่เช่ามีอยู่มาก	
ในขณะที่อุปทานใหม่ยังเพิ่มขึ้นน้อย	 ส่วนราคาตลาดของ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย	์ และกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรงตัวในระดับใกล้เคียงกับ
ปีที่ผ่านมา

•	 อสังหาริมทรัพย ์โลก	 ให ้ผลตอบแทนติดลบ	
ร้อยละ	0.27	โดยแม้ว่ามูลค่าเงินลงทุนของ	กบข.	ในสกุลเงิน	
ต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นจากการที่ราคาอสังหาริมทรัพย์ใน	
ตลาดหลักๆ	ที่	กบข.	กระจายการลงทุนอยู่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง	 แต่ผลตอบแทนในรูปของเงินบาทได้รับผลกระทบ
ทางลบจากการที่ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างมาก	
เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ	

•	 สนิค้าโภคภณัฑ์	ให้ผลตอบแทนตดิลบร้อยละ	4.86	
เนื่องจากค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าอย่างมาก	 เมื่อแปลง	
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ	 กลับมาเป็นเงินบาท	 จึงท�าให้ผลตอบแทน	
เป็นลบ	ในปี	2560	ราคาน�า้มนัดบิและโลหะอตุสาหกรรมซึง่เป็น	
ส่วนประกอบหลักของการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัว
เพิ่มขึ้นอย่างมาก	 เป็นผลมาจากประเทศจีนซึ่งเป็นผู้บริโภค
สินค้าโภคภัณฑ์ขนาดใหญ่ของโลกยังคงมีการเติบโตทาง
เศรษฐกจิทีแ่ขง็แกร่ง	ท�าให้ความต้องการใช้วตัถดุบิในประเทศ
สูงขึ้น	 ประกอบกับผู้ผลิตน�้ามันรายใหญ่ของโลกร่วมมือกัน
ก�าหนดปรมิาณการผลติน�า้มนัทีจ่ะออกมาขายในตลาด	ท�าให้
ราคาน�้ามันปรับตัวสูงขึ้น

•	 โครงสร้างพื้นฐาน	 ให้ผลตอบแทนร้อยละ	 6.09	
เป็นผลจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่	 กบข.		
เข้าลงทนุ	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกองทนุในกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว
ในทวปียโุรปและอเมรกิา	โดยในปีทีผ่่านมาให้ผลตอบแทนทีด่ี
จากทกุกองทนุ	ซึง่เป็นผลจากความต้องการลงทนุในสนิทรพัย์
โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้	
ผู้จัดการกองทุนสามารถท�าก�าไรจากการขายสินทรัพย์ได้	

•	 ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ	 ให้ผลตอบแทน
ร้อยละ	6.71	จากราคาตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อที่ปรับ
เพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น

กลุ่มรองรับการขยายตัว

•	 ตราสารทุนไทย ให้ผลตอบแทนร้อยละ	 22.42	
เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว	 ท�าให้การส่งออกของไทย
ปรับตัวดีขึ้นมาก	 ประกอบกับการท่องเที่ยวเร่งตัวดีขึ้นจาก	
ปีก่อนหน้า	ส่งผลให้เศรษฐกจิไทยมอีตัราการการเตบิโตทีส่งูขึน้	
เมือ่เทยีบกบัปีก่อน	นอกจากนี	้สภาวะอตัราดอกเบีย้ต�า่ทัว่โลก	
ช่วยสนับสนุนให้สภาพคล่องในตลาดทุนทั่วโลกยังอยู ่ใน	
ระดับสูง	 ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง	
ทั้งหุ้นในตลาดเกิดใหม่และตลาดหุ้นไทย

•	 ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว	ให้ผลตอบแทน
ร้อยละ	14.20	เป็นผลจากการเตบิโตอย่างต่อเนือ่งของสภาวะ
เศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีในประเทศอเมริกา	 ประเทศญี่ปุ่น	 และประเทศ	
ในกลุ่มยุโรป	
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•	 ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่	 ให้ผลตอบแทน	
ร้อยละ	28.04	โดยมปัีจจยัหลกัมาจากผลประกอบการทีด่ขีอง
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศจีน	 และกลุ่มประเทศเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น	
รวมถึงการฟื้นตัวของราคาน�้ามันในช่วงครึ่งหลังของปี

•	 ตราสารทุนจีน	 ให้ผลตอบแทนร้อยละ	 16.42	
เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดีกว่าคาดการณ์เป็น	
ผลจากมาตรการกระตุน้ต่างๆ	ทัง้จากภาคการคลงัและการเงนิ
ของรฐับาลจนี	ประกอบกบัแรงหนนุจากเศรษฐกจิโลกโดยรวม
ที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน

•	 นิติบุคคลเอกชนไทย (และในภูมิภาค)	 ให้ผล
ตอบแทนร้อยละ	 6.13	 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการประเมิน
มูลค่ากิจการที่กองทุนได้เข้าลงทุนไว้ก่อนหน้า	ซึ่งเป็นไปตาม

การเติบโตของธุรกิจทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน	
ขณะที่ราคาหุ้น	 บมจ.	 ทิพยประกันภัย	 มีการเคลื่อนไหว
ผนัผวนในช่วงต้นปีถงึกลางปี	ก่อนทีร่าคาหุน้จะค่อยๆ	ปรบัตวั	
สูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี	 โดยปิดที่ระดับลดลงเล็กน้อย	
เมื่อเทียบกับในปี	2559

•	 นิติบุคคลเอกชนโลก	ให้ผลตอบแทนร้อยละ	1.82	
เป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของการประเมินมูลค่ากิจการ
ที่กองทุนได้เข้ากระจายการลงทุน	 โดยเน้นไปที่การลงทุน
ในทวีปยุโรปและอเมริกาเป็นหลัก	 แต่อย่างไรก็ตามจากการ
ที่ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นกว่าร้อยละ	 9	 เมื่อเทียบกับ	
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 ท�าให้ผลตอบแทนในรูปของเงินบาท	
เพิ่มขึ้นแค่เพียงเล็กน้อย
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กลุ่มรับมือการถดถอย

	 ตราสารหนี้ภาครัฐไทย	 25.7	 26.0	 3.86	 1.99

	 ตราสารหนี้ระยะสั้นไทย	 15.4	 18.8	 1.83	 1.61

กลุ่มกระจายความเสี่ยง	 		 		 		 	

	 ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย	 16.7	 16.4	 3.46	 2.17

	 ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก*	 1.3	 1.5	 3.77	 (1.00)

	 ตราสารหนี้จีน	 0.6	 0.6	 (2.72)	 0.26

	 Absolute	Return	Fund	 3.8	 3.7	 7.41	 3.52

กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ	 		 		 		 	

	 อสังหาริมทรัพย์ไทย	 4.2	 4.4	 6.91	 10.98

	 อสังหาริมทรัพย์โลก	 2.9	 2.7	 (0.27)	 17.98

	 สินค้าโภคภัณฑ์**	 0.5	 0.0	 (4.86)	 0.00

	 โครงสร้างพื้นฐาน	 1.9	 1.5	 6.09	 15.72

	 ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ	 2.0	 1.1	 6.71	 5.64

กลุ่มรองรับการขยายตัว	 		 		 		 	

	 ตราสารทุนไทย	 9.6	 7.3	 22.42	 19.89

	 ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว	 8.2	 10.5	 14.20	 6.83

	 ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่	 3.6	 2.2	 28.04	 10.59

	 ตราสารทุนจีน	 0.7	 0.6	 16.42	 (2.96)

	 นิติบุคคลเอกชนไทย	(และในภูมิภาค)	 1.0	 0.9	 6.13	 32.19

	 นิติบุคคลเอกชนโลก	 1.9	 1.8	 1.82	 2.50

รวม 100.0 100.0 6.66 5.31

2560 25602559 2559

สัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทน
ก่อนหักค่าใช้จ่าย (ร้อยละ)

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วนสนิทรัพยล์งทนุและผลตอบแทนการลงทนุของกองทนุสว่นสมาชกิ

	 *	 เริม่การลงทนุตราสารหนีภ้าคเอกชนโลกในเดอืนตลุาคม	2559

	 **	 เริม่การลงทนุสนิคา้โภคภณัฑ์ในเดอืนมนีาคม	2560
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1.1.2 รายได้จากการด�าเนินงาน

• รายได้จากการลงทุน

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

รายได้จากการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	
ธนัวาคม	2560	เท่ากบั	38,437	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปี	2559	
เท่ากับ	6,641	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	20.89	เป็นผล	
จากการรับรู ้ก�าไรสุทธิจากการลงทุนรวม	 20,519	 ล้าน
บาท	 เนื่องมาจากการบันทึกรายการก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก	
การปรับมูลค่าทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุน	 อย่างไรก็ดี	

รายได้จากการลงทนุส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	
2560	ลดลงจากปี	2559	จ�านวน	43	ล้านบาท	หรือคิดเป็น
ลดลงร้อยละ	0.19	เป็นผลจากการลดลงของเงนิปันผลจ�านวน	
914	 ล้านบาท	 จากการลงทุนในหุ้นทุนและหน่วยลงทุน		

รายได้จากการลงทุนในปี	 2560	 เท่ากับ	 23,086	 ล้านบาท	
ลดลง	43	ล้านบาท	จากปีก่อนหน้า	และมีการบันทึกรายการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ	 5,225	 ล้านบาท		
เป็นผลจากการแขง็ค่าขึน้ของค่าเงนิบาทต่อเงนิดอลลาร์สหรฐั	
ส�าหรับรายละเอียดของรายได้จากการด�าเนินงาน	มีดังนี้

แต่ทั้งนี้	 ได้รับผลบวกจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยและ	
ส่วนลดรับจ�านวน	 871	 ล้านบาท	 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการ
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ

รายได้จากการลงทุน	 	23,086		 	23,129		 	(43)		 	(0.19)	

รายได้จากการให้บริการ	 	17		 	16		 	1	 	6.25

รายได้อื่น	 	40		 	33		 	7	 	21.21

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	 	(5,225)	 	(196)	 	(5,029)	 	(2,565.82)

ก�าไรสุทธิจากการลงทุน	 	20,519		 	8,814		 	11,705		 	132.80	

รายได้จากการด�าเนินงาน  38,437  31,796   6,641   20.89 

เงินปันผล		 	3,302		 	4,216		 	(914)		 (21.68)	

ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ		 	18,833		 	17,962		 871		 	4.85	

ค่าธรรมเนียมรับจากการให้ยืมหลักทรัพย์		 	27		 	42		 	(15)	 	(35.71)

รายได้ค่าเช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์		 	924		 	909		 	15		 	1.65	

รายได้จากการลงทุน  23,086   23,129   (43)   (0.19) 

ปี 2560 ปี 2559
ร้อยละจ�านวน

เพิ่ม (ลด)รายละเอียด

ปี 2560 ปี 2559
ร้อยละจ�านวน

เพิ่ม (ลด)รายละเอียด
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• ก�าไรสุทธิจากการลงทุน
หน่วย	:	ล้านบาท

รายการก�าไรสุทธิจากการลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุด	
วันที่	 31	ธันวาคม	2560	 เพิ่มขึ้นจ�านวน	11,705	ล้านบาท		
เมื่อเทียบกับปี	2559	ประกอบด้วย

1.	ก�าไรทีเ่กดิขึน้จากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุ	(Realized	
Gain)	จ�านวน	5,388	ล้านบาท	โดยเป็นก�าไรทีเ่กดิขึน้จากการ
จ�าหน่ายตราสารหนี้	145	ล้านบาท	จากการขายเพื่อท�าก�าไร
และการขายเพื่อปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้
ระหว่างปี	 รวมถึงมีก�าไรจากการจ�าหน่ายตราสารทุน	 5,243	
ล้านบาท	 เกิดจากการขายเพื่อรับรู้ก�าไรในหลักทรัพย์และ	
การปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน	

2.	ก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัมลูค่า	(Unrealized	
Gain)	จ�านวน	15,131	ล้านบาท	โดยเป็นก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น	

จากการปรับมูลค่าตราสารหนี้	 1,925	 ล้านบาท	 เนื่องจาก
ตราสารหนี้ที่ลงทุนอยู ่มีราคาเพิ่มขึ้นตามแรงซื้อของทั้ง
นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนภายในประเทศ	 เนื่องจาก	
สภาพคล่องในระบบการเงินที่ยังอยู ่ ในระดับสูง	 และ
ประเทศไทยยงัมเีศรษฐกจิทีม่ัน่คง	มเีงนิส�ารองระหว่างประเทศ
อยู่ในระดับสูง	 ดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติน�าเงินเข้ามาลงทุน
ในตราสารหนีไ้ทยเพิม่ขึน้	รวมถงึจากราคาตราสารหนีอ้้างองิ
อัตราเงินเฟ้อที่ลงทุนอยู่ได้ปรับเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์	
อตัราเงนิเฟ้อทีเ่พิม่สงูขึน้	ในขณะทีม่กี�าไรจากการปรบัมลูค่าของ	
ตราสารทุน	 13,206	 ล้านบาท	 ตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์	
ทีป่รบัตวัสงูขึน้ในช่วงปีทีผ่่านมาทัง้ในส่วนตราสารทนุในประเทศ
และต่างประเทศ	ตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว 

ก�าไรที่เกิดขึ้นจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน  5,388   2,769   2,619  94.58

			ตราสารหนี้	 	145		 	1,968		 	(1,823)	 	(92.63)

			ตราสารทุน	 	5,243		 	801		 	4,442	 	554.56

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า  15,131   6,045   9,086  150.31

			ตราสารหนี้	 	1,925	 	(3,215)	 	5,140	 	159.88

			ตราสารทุน	 	13,206		 	9,260		 	3,946		 42.61	

ก�าไรสุทธิจากการลงทุน  20,519   8,814   11,705   132.80 

ปี 2560 ปี 2559
ร้อยละจ�านวน

เพิ่ม (ลด)รายละเอียด

• ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
	 ในปี	 2560	 กบข.	 มีการบันทึกผลการขาดทุน

จากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน	 5,225	 ล้านบาท	 เทียบกับผล	
การขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นในปี	2559	ที	่196	ล้านบาท	
เนือ่งจากค่าเงนิบาทแขง็ค่าจาก	35.81	บาทต่อดอลลาร์สหรฐั
เมือ่ต้นปี	เป็น	32.59	บาทต่อดอลลาร์สหรฐั	ณ	สิน้ปี	นอกจากนี้	
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ในสกุลเงินอื่นๆ	ที่	กบข.	ลงทุนเมื่อเทียบกับเงินบาทอาจเกิด	
รายการก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้	 ซึ่งเป็น
รายการปกติส�าหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ		

โดย	กบข.	มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น	
โดยการท�าสัญญาการป้องกันความเสี่ยงส�าหรับการลงทุน	
ต่างประเทศบางส่วน

ทั้งนี้	 กบข.	 มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน	 ส�าหรับการลงทุนในตราสารหนี้โลก	
ได้ท�าการปิดความเสี่ยงเกือบเต็มจ�านวน	 ขณะที่การลงทุน
ในตราสารทุนโลกได้บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ภาวะตลาด	โดยการปรบัสดัส่วนอตัราป้องกนั
ความเสี่ยงจะเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
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ปี 2560 ปี 2559
ร้อยละจ�านวน

เพิ่ม (ลด)รายละเอียด

ปี 2560 ปี 2559
ร้อยละจ�านวน

เพิ่ม (ลด)รายละเอียด

รายการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของสินทรัพย์	 หนี้สิน	
และสินทรัพย์สุทธิ	 ของ	 กบข.	 และบริษัทย่อย	ณ	 วันที่	 31	
ธนัวาคม	2560	เมือ่เทยีบกบัยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	
2559	มีดังต่อไปนี้	

1.2.1  สินทรัพย์รวม
	 สินทรัพย์รวมปี	 2560	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	

66,822	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 8.66	 เป็นผลจากการ	
เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรมจ�านวน	 63,325		
ล้านบาท	 โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนใน	
ตราสารหนี้และตราสารทุนไทยเป็นหลัก	 ขณะที่หลักทรัพย์
ให้ยืมตามสัญญาให้ยืมหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมลดลง
จ�านวน	497	ล้านบาท	

1.1.3 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน
หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	
ธันวาคม	2560	เท่ากับ	1,349	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	
เท่ากับ	 48	 ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	 3.69	 เป็นผลจาก	
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและส�านักงานเพิ่มขึ้น	 56	

ล้านบาท	 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทุน		
ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนอื่นๆ	และค่าใช้จ่ายส�านักงานเพิ่มขึ้น	
ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า	
ลดลง	8	ล้านบาท		

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและส�านักงาน	 1,052		 996		 56	 	5.62

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า	 	296		 	304		 	(8)	 (2.63)

ภาษีเงินได้	 	1	 	1	 	-	 	-

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน  1,349  1,301  48 3.69

สินทรัพย์รวม	 838,329	 771,507	 66,822	 	8.66	

หนี้สินรวม	 4,262	 1,743	 2,519		 	144.52

สินทรัพย์สุทธิ  834,067  769,764 64,303   8.35

1.2 ฐานะการเงิน
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ตารางแสดงเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย	:	ล้านบาท

เงินฝากประจ�าและบัตรเงินฝาก	 16,734	 26,996	 (10,262)	 	(38.01)

ตราสารหนี้ไทย	 658,059	 601,072	 56,987	 	9.48	

ตราสารหนี้โลก	 8,873	 7,671	 1,202	 	15.67	

ตราสารทุนไทย	 35,227	 25,252	 9,975	 	39.50

ตราสารทุนโลก	 56,990	 55,348	 1,642	 	2.97	

อสังหาริมทรัพย์ลงทุนโดยตรง	 6,865	 9,547	 (2,682)	 	(28.09)

หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์	 1,578	 1,565	 13	 0.83

หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย	 8,453	 8,533	 (80)	 	(0.94)	

อสังหาริมทรัพย์โลก	 11,035	 9,623	 1,412	 	14.67	

นิติบุคคลเอกชน	 10,834	 9,661	 1,173	 	12.14	

โครงสร้างพื้นฐานโลก	 7,144	 5,145	 1,999	 	38.85	

สินค้าโภคภัณฑ์	 1,946	 -	 1,946	 100.00

รวม 823,738 760,413 63,325  8.33 

ปี 2560 ปี 2559
ร้อยละจ�านวน

เพิ่ม (ลด)ประเภทตราสาร

1.2.2. หนี้สินรวม
	 หนี้สินรวมปี	 2560	 เพิ่มขึ้นจ�านวน	 2,519		

ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	 โดยเกิดจากเจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น	2,663	ล้านบาท	อย่างไรก็ตาม	

เงินรอจ่ายคืนสมาชิกและเงินที่สมาชิกไม ่มีสิทธิได ้รับ		
รอจ่ายคืนกระทรวงการคลังมีจ�านวนลดลง	 111	 ล้านบาท	
และ	23	ล้านบาท	ตามล�าดับ
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ตารางแสดงหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย	:	ล้านบาท

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	 3,507		 	844		 	2,663		 	315.52

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	227		 	226		 	1	 0.44

เงินรอจ่ายคืนสมาชิก	 127	 238	 (111)	 (46.64)

เงินรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง	 	111		 	134		 	(23)	 	(17.16)

หนี้สินอื่น	 	290		 	301		 	(11)	 	(3.65)

รวม  4,262   1,743   2,519   144.52

ค�าอธิบายเพิ่มเติม

การจัดท�างบการเงินรวม
ในการจัดท�างบการเงิน	 กบข.	 ได้น�างบการเงินของ

บรษิทัย่อยที	่กบข.	ลงทนุและมอี�านาจในการควบคมุมาจดัท�า	
งบการเงินรวม	 เพื่อให้เป ็นไปตามมาตรฐานการบัญชี		

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 และ	 31	 ธันวาคม	 2559		
กบข.	มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย	ดังนี้

ร้อยละ
ที่ลงทุน

มูลค่าตามบัญชี 
31 ธ.ค. 2560

(ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี 
31 ธ.ค. 2559

(ล้านบาท)

บรษิทั	ไทย	แอดมนิสิเทรชัน่	เซอร์วสิเซส	จ�ากดั	 งานทะเบยีนสมาชกิ	 99.99	 45.57	 44.70

บรษิทั	จพีเีอฟ	พรอ็พเพอร์ตี	้แมเนจเม้นท์	จ�ากดั	 บรหิารอสงัหารมิทรพัย์	 99.99	 8.92	 10.30

บรษิทั	ไทยพรอสเพอรติี	้แอด็ไวซอรี	่จ�ากดั	 ทีป่รกึษาการลงทนุ	 51.00	 24.65	 28.98

	 	 รวม   79.14 83.98

ลักษณะธุรกิจ
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คณะกรรมการ กบข.

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการ	กบข.	มีจ�านวน	25	คน	ประกอบด้วย	
ปลัดกระทรวงการคลัง	 เป็นประธานกรรมการ	 มีกรรมการ
โดยต�าแหน่ง	8	คน	กรรมการผู้แทนสมาชิก	12	คน	กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 3	 คน	 และเลขาธิการคณะกรรมการ	 กบข.		
เป็นกรรมการและเลขานุการ		

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

	 กรรมการผู ้แทนสมาชิก	 เป็นบุคคลที่ได้รับการ	
เลือกจากคณะกรรมการของข้าราชการแต่ละประเภท
ประเภทละ	 1	 คน	 ประกอบด้วย	 ผู ้แทนสมาชิกจาก		
ข้าราชการพลเรือน	 ข้าราชการตุลาการ	 ข้าราชการอัยการ	
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ	ข้าราชการต�ารวจ	ข้าราชการทหาร	
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	 ข้าราชการครู	
และบุคลากรทางการศึกษา	 ข้าราชการส�านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ	 ข้าราชการศาลปกครอง	 ข้าราชการส�านักงาน	
การตรวจเงินแผ่นดิน	 ข้าราชการส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ		

	 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิเป็นผูม้ปีระสบการณ์	ความรู้	
ความสามารถที่ได ้รับการเลือกจากประธานกรรมการ	
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	
ที่ได ้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ท�าหน้าที่ เป ็น	
ผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง	 และรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ	
กองทุน	 ตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับและนโยบายที่	
คณะกรรมการก�าหนด	 รวมถึงการเป็นผู้แทนของกองทุน	
ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

	 คณะกรรมการ	 เป็นผู้ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการก�าหนดนโยบายการบริหารและการลงทุนรวมถึง	
การพนักงาน	 และก�ากับติดตามการด�าเนินงานของกองทุน
เพือ่ให้การบรหิารกจิการของกองทนุเป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ทีก่ฎหมายก�าหนด	ทีผ่่านมาได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูล
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ของ
สมาชิกเป็นส�าคัญ	

คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี	้
	 (1)	 ก�าหนดนโยบาย	 และออกระเบียบ	 ขอ้บังคับ		
ประกาศ	และค�าสัง่ในการบรหิารกจิการของกองทนุ
	 (2)	 ก�าหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน	 ตาม	
หลกัเกณฑท์ีก่�าหนดในกฎกระทรวง
	 (3)		 ก�ากบัดแูลการจดัการกองทนุ
	 (4)		 ออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการปฏบิตังิานของเลขาธกิาร		
และการมอบอ�านาจใหผู้อ้ืน่ปฏบิตังิานแทนเลขาธกิาร
	 (5)		 ก�าหนดคา่ใชจ้า่ยในการด�าเนนิงานของส�านกังาน		
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วกบักจิการของกองทนุ
	 (6)		 ก�าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการรบั	เกบ็รกัษา	
และจา่ยเงนิของกองทนุ
	 (7)		 ออกระเบียบ	 ขอ้บังคับ	 และค�าสั่งเกี่ยวกับ	
การบรหิารงานบคุคล	 การบรรจุ	 แตง่ตัง้	 ถอดถอน	 และวนิยั
ของพนกังานและลกูจา้ง	 ตลอดจนการก�าหนดเงินเดอืนและ	
เงนิอืน่รวมถงึการสงเคราะหแ์ละสวสัดกิาร
	 (8)		 พิจารณามอบหมายใหส้ถาบันการเงินหรือ	
นติบิคุคลอืน่จดัการเงนิของกองทนุ
	 (9)		 แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการ	 เพื่อปฏิบัติการตามที่	
คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการปี 2560
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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	
เดือนละ	 1	 ครั้ง	 ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่	 3	 ของเดือน		
และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม	 โดยมี	
การก�าหนดวาระประจ�าหรือตามแผนงานไว้เป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุม
	 ฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการ	ได้มกีารประสานงาน	
กับกรรมการอย่างใกล้ชิดและมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างกันตลอดเวลา	 ก่อนการประชุมจะจัดท�าวาระการ
ประชมุ	พร้อมสรปุรายละเอยีดประกอบของแต่ละวาระเสนอ
ประธานกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 จากนั้น	
จึงจัดส่งหนังสือเชิญประชุม	 พร้อมเอกสารประกอบวาระ	
การประชมุทีม่ข้ีอมลูและรายละเอยีดประกอบการพจิารณาที่
ครบถ้วนและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจส่งให้กรรมการล่วงหน้า
ก่อนการประชุม	 7	 วัน	 เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะ	
ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม	
	 ในการประชมุ	ประธานกรรมการท�าหน้าทีเ่ป็นประธาน
การประชมุ		เปิดโอกาสให้กรรมการทกุคนเสนอความคดิเหน็
และอภปิรายกนัอย่างเปิดเผยและเสร	ีหากวาระใดทีก่รรมการ
คนใดมปีระเดน็ความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืมส่ีวนได้เสยี	
ในเรื่องที่พิจารณา	 กรรมการดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุม	
เพื่อพิจารณาในวาระนั้น	ๆ		

ค่าตอบแทนกรรมการ	

	 กบข.	จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ	ตามหลกัเกณฑ์และ	
อตัราทีก่�าหนดในประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	
และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ	 กบข.	
ลงวันที่	27	ตุลาคม	2547	ซึ่งประกาศดังกล่าวคณะรัฐมนตรี	
เป็นผู ้ให้ความเห็นชอบ	 สาระส�าคัญคือ	 กบข.	 จะจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่กรรมการหรือ
อนุกรรมการเข้าประชุม	

ประธานกรรมการ	 10,000

กรรมการ	 8,000

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)

	 ปี	 2560	 กบข.	 จ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม	
แก่กรรมการ	จ�านวน	1.96	ล้านบาท
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	 1.	 นายสมชัย	สัจจพงษ์		 ปลัดกระทรวงการคลัง	
	 	 	 ประธานกรรมการ	

	 2.	 นางเมธินี	เทพมณี			 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน		

	 3.	 นายดิสทัต	โหตระกิตย์			 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 4.	 นายเดชาภิวัฒน์	ณ	สงขลา			 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	

	 5.	 นายปรเมธี	วิมลศิริ			 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
	 	 	 และสังคมแห่งชาติ

	 6.	 นายสุวิชญ	โรจนวานิช				 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

	 7.	 นางสาวสุทธิรัตน์	รัตนโชติ			 อธิบดีกรมบัญชีกลาง

	 8.	 นายเมธี	สุภาพงษ์			 รองผูว่้าการ	(แทน)	ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย

	 9.	 นายรพี	สุจริตกุล			 เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ
	 	 	 ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์			

	10.	 นายสรรเสริญ	นามพรหม			 ผู้อ�านวยการกองบริหารทรัพยากร	
	 	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน

	11.	 นายสราวุธ	เบญจกุล			 เลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม		
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ

	12.	 นายมนัส	สุขสวัสดิ์			 อัยการอาวุโส
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ

	13.	 รองศาสตราจารย์	ประดิษฐ์	วรรณรัตน์		 อธิการบดี	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
	 	 	 ผูแ้ทนสมาชกิข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา

	14.	 นายนิวัต	เชื้อนาค			 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา		 	
	 	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	
	 	 	 ผูแ้ทนสมาชกิข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

	15.	 นายนัฑ	ผาสุข			 เลขาธิการวุฒิสภา		
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา

	16.	 พลต�ารวจโท	ติณภัทร	ภุมรินทร์		 ผู้บัญชาการส�านักงานส่งก�าลังบ�ารุง	
	 	 	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ		
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการต�ารวจ

	17.	 พลเอก	กฤษณะ	บวรรัตนารักษ์			 ที่ปรึกษาพิเศษ	ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
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ผลการด�าเนินงาน ปี 2560

	18.	 นางพรทิภา	ไสวสุวรรณวงศ์			 รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ		
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการ	
	 	 	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

	19.	 นายสมชาย	เอมโอช		 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด	
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลปกครอง			

	20.	 นางสิรินทร์	พันธ์เกษม		 รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	
	 	 	 ผูแ้ทนสมาชกิข้าราชการส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

	21.	 นายศักดิ์ชัย	เมทินีพิศาลกุล				 รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
	 	 	 และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ		
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการส�านักงานคณะกรรมการ	
	 	 	 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

	22.	 นายพิสิฐ	ลี้อาธรรม				 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	23.	 นายศุภวุฒิ	สายเชื้อ			 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	24.	 นายเสรี	นนทสูติ			 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	25.	 นายวิทัย	รัตนากร			 เลขาธิการ		
	 	 	 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ	
	 	 	 (รับต�าแหน่ง	17	เมษายน	2561)	

	26.	 นางสาวรุ่งนภา	วิสฤตาภา		 ผู้อ�านวยการฝ่ายเลขานุการองค์กร		
	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
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ผลการด�าเนินงาน ปี 2560

	กรรมการโดยต�าแหน่ง

	 1.	 นายเดชาภิวัฒน์	ณ	สงขลา		 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	
	 	 	 แทน	นายสมศักดิ์	โชติรัตนะศิริ	ที่เกษียณอายุราชการ		
	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2560

	 2.	 นายสุวิชญ	โรจนวานิช			 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง		
	 	 	 แทนนายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ		
	 	 	 ที่เปลี่ยนแปลงหน้าที่	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2560

กรรมการผู้แทนสมาชิก

	 เมื่อวันที่	 30	มิถุนายน	2560	กรรมการผู้แทนสมาชิกจ�านวน	11	คน	ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	และคณะกรรมการ	
ของข้าราชการทั้ง	11	ประเภท	ด�าเนินการเลือกผู้แทนสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการแต่ละประเภทก�าหนด	
ผลปรากฏว่า	มีกรรมการจ�านวน	7	คนที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการผู้แทนสมาชิกต่ออีกวาระ	และมีกรรมการใหม่เข้ารับหน้าที่	
4	คน	ดังนี้

	 1.	 นายสรรเสริญ	นามพรหม		 กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน	
	 	 	 แทนนายกรีฑา	สพโชค	ที่ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง		
	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2560

	 2.	 	นายนิวัต	เชื้อนาค		 กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากร		
	 	 	 ทางการศึกษา	แทนนายประพฤทธิ์	สุขใย	ที่ครบวาระ	
	 	 	 การด�ารงต�าแหน่ง	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2560

	 3.	 นายนัฑ	ผาสุข			 กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา		
	 	 	 แทนนางนิภาพร	ศรีสุวรรณ	ที่ครบวาระ
	 	 	 การด�ารงต�าแหน่ง	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2560

	 4.	 นางพรทิภา	ไสวสุวรรณวงศ์			 กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการ
	 	 	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
	 	 	 แทนนายพิมล	ธรรมพิทักษ์พงษ์	ที่ครบวาระ
	 	 	 การด�ารงต�าแหน่ง	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2560

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 ปี	2560	คณะกรรมการได้มีมติเลือกนายพิสิฐ	ลี้อาธรรม	เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	แทนนายพิชิต	อัคราทิตย์	ที่ลาออก	
ตั้งแต่เดือนมีนาคม	 2560	 จึงอยู่ในวาระเท่าวาระที่เหลือของนายพิชิตฯ	 ต่อมาในเดือนธันวาคม	 2560	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	
ทั้ง	 3	 คน	 ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 คณะกรรมการจึงเลือกนายพิสิฐ	 ลี้อาธรรม	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่ออีกวาระ		
และเลือกนายศุภวุฒิ	 สายเชื้อ	 และนายเสรี	 นนทสูติ	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แทนนายชัยวัฒน์	 โควาวิสารัช	 และ	
นายภควัต		โกวิทวัฒนพงศ์	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	29	ธันวาคม	2560	เป็นต้นไป

การเปลี่ยนแปลงกรรมการในปี 2560
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ผลการด�าเนินงาน ปี 2560

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2560

	 1.	 นายสมชัย	สัจจพงษ์		 11/13

	 2.	 นางเมธินี	เทพมณี	 12/13

	 3.	 นายดิสทัต	โหตระกิตย์		 9/13

	 4.	 นายเดชาภิวัฒน์	ณ	สงขลา		 1/3

	 5.	 นายปรเมธี	วิมลศิริ	 4/12

	 6.	 นายสุวิชญ	โรจนวานิช		 3/3

	 7.	 นางสาวสุทธิรัตน์	รัตนโชติ			 8/13

	 8.	 นายเมธี	สุภาพงษ์			 8/13

	 9.	 นายรพี	สุจริตกุล	 9/13

	10.	นายสรรเสริญ	นามพรหม	 6/6

	11.	นายสราวุธ	เบญจกุล	 11/13

	12.	นายมนัส	สุขสวัสดิ์	 13/13

	13.	 รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์	วรรณรัตน์		 8/11

	14.	นายนิวัต	เชื้อนาค	 6/6

	15.	นายนัฑ	ผาสุข	 6/6

	16.	พลต�ารวจโท	ติณภัทร	ภุมรินทร์	 4/13

	17.	พลเอก	กฤษณะ	บวรรัตนารักษ์	 13/13

	18.	นางพรทิภา	ไสวสุวรรณวงศ์	 6/6

	19.	 นายสมชาย	เอมโอช	 12/13

	20.	นายศักดิ์ชัย	เมทินีพิศาลกุล	 11/11

	21.	นางสิรินทร์	พันธ์เกษม	 11/13

	22.	นายศุภวุฒิ	สายเชื้อ	 -

	23.	 นายเสรี	นนทสูติ	 -

	24.	 นายพิสิฐ	ลี้อาธรรม	 8/11

ชื่อ สกุล ครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมรวม
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ผลการด�าเนินงาน ปี 2560

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2560

	 1.	 นายสมศักดิ์	โชติรัตนะศิริ	 8/10

	 2.	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ	 10/10

	 3.	 นายกรีฑา	สพโชค	 7/7

	 4.	 นายบูรพาทิศ	พลอยสุวรรณ์	 1/2

	 5.	 นายประพฤทธิ์	สุขใย	 7/7

	 6.		นางนิภาพร	ศรีสุวรรณ	 8/9

	 7.	 นายพิมล	ธรรมพิทักษ์พงษ์	 3/7

	 8.	 นายประจวบ	สวัสดิ์ประสงค์	 2/2

	 9.	 นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัช	 8/13

	10.	นายภควัต	โกวิทวัฒนพงศ์	 9/13

11.	นายสมบัติ	นราวุฒิชัย	 5/5

ชื่อ สกุล จ�านวนครั้ง

คณะอนุกรรมการ

 คณะอนุกรรมการของ	 กบข.	 	 มี	 2	 ประเภท	 คือ		
คณะอนกุรรมการทีพ่ระราชบญัญตั	ิกบข.	ก�าหนดให้จดัตัง้ขึน้	
โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนด	 ได้แก่	
คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน	 และคณะอนุกรรมการ	
สมาชิกสัมพันธ์	 ส่วนอีกประเภทหนึ่ง	คือ	คณะอนุกรรมการ
ที่คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งขึ้น	เพื่อมอบหมายให้ช่วยปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ				

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

	 คณะอนกุรรมการจดัการลงทนุ	เป็นคณะอนกุรรมการ
ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา	 30	 แห่งพระราชบัญญัติ	 กบข.		
ประกอบด้วย	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง		
เป็นประธานอนุกรรมการ	 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย	
ผู ้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการแต่งตั้งจ�านวน	 4	 คน	 เป็น

อนุกรรมการ	 และเลขาธิการคณะกรรมการ	 กบข.	 เป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ	 นอกจากนั้นคณะกรรมการ	
ยงัได้มมีตแิต่งตัง้ทีป่รกึษาอนกุรรมการเพือ่ช่วยให้การท�างาน
ของคณะอนุกรรมการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย		

อ�านาจหน้าที่ 
	 1.	ให ้ค�าแนะน�าปรึกษาด ้านการลงทุนต ่อคณะ
กรรมการ
	 2.		ให้ค�าแนะน�าปรึกษาด้านการก�าหนดหลักเกณฑ์	
การคัดเลือกสถาบันการเงินที่จะมอบหมายให้จัดการเงิน
ของกองทุน
	 3.	ติดตามดูแลการด�าเนินงานของสถาบันการเงิน	
ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน
	 4.		รายงานผลการด�าเนินการด้านการลงทุนและ	
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
	 5.	 ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการ	
มอบหมาย
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ผลการด�าเนินงาน ปี 2560

	 1.	 นายสุวิชญ	โรจนวานิช		 ประธานอนกุรรมการ	(แทนนายกฤษฎา	จนีะวจิารณะ	
	 	 	 ทีย้่ายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบเมือ่วนัที	่1	ตลุาคม	2560)

	 2.	 นายอัมพร	แสงมณี				 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

	 3.	 นายศุภวุฒิ	สายเชื้อ			 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 4.	 รองศาสตราจารย์	ชโยดม	สรรพศรี				 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 5.	 นายธาดา	พฤฒิธาดา							 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 6.	 นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัช				 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 7.	 นางวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ				 ที่ปรึกษา

	 8.	 นายปัญญา	จรรยารุ่งโรจน์					 ที่ปรึกษา	

	 9.	 เลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.					 อนุกรรมการและเลขานุการ

10.	นายยิ่งยง	นิลเสนา			 รองเลขาธิการกลุ่มงานบริหารเงินกองทุน		
	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ		

รายชือ่คณะอนกุรรมการและทีป่รกึษา ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561

การประชุม 
	 ปี	2560	คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนมีการประชุม
รวม	10	ครั้ง	อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ	81.43

ผลงานส�าคัญ	
	 1.	ก�ากับดูแล	 และติดตามการลงทุนของส�านักงาน
อย่างใกล้ชิด	 เพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก	 รวมถึง	
การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการด�าเนินงาน
ของส�านักงาน	
	 2.	การพิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานด้านลงทุน		
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
	 	 •	 อนุมัติการลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนใหม่	 ได้แก่	 กองทุน	 ISQ	 Global	 Infrastructure	
Fund	II		และมอบหมายให้ส�านกังานฯ	ด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้อง
ซึ่งรวมถึงการจ้างที่ปรึกษากฎหมายและภาษี	 และการจัดตั้ง
โครงสร้างที่จ�าเป็นส�าหรับการลงทุนดังกล่าว
	 	 •	 อนุมัติการขายเงินลงทุนโครงการเซอร ์วิส		
อพาร์ตเมนท์	ซมัเมอร์เซท็	เลคพอยท์	(SLP)	ในบญัชเีงนิส�ารอง	
และมอบหมายให้ส�านักงานฯ	 ด�าเนินการที่จ�าเป็นอื่นๆ		
เพื่อให้สามารถขายสินทรัพย์ดังกล่าวเสร็จสิ้น	 ซึ่งหลักเกณฑ์
การแปลงหลกัทรพัย์สภาพคล่องต�า่ทีโ่อนไปยงับญัชเีงนิส�ารอง

ตามโครงการ	 UNDO	 ก�าหนดให้แปลงหลักทรัพย์แล้วเสร็จ
ภายใน	5	ปี	คือภายในปี	พ.ศ.	2563
	 •	 ปรับเป้าหมายสัดส่วนการลงทุนปี	 2560	 (target	
SAA)	 ของแผนหลักเพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์
กลุ่มรองรับเงินเฟ้อ	 (inflation	 sensitive)	 พร้อมทั้งอนุมัติ
ดัชนีเทียบวัดที่เป็นไปตามหลักการมาตรฐานสากลในการ
วัดผลการด�าเนินงานของตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ
สหรัฐอเมริกา	 (US	 TIPS)	 และอนุมัติเป้าหมายสัดส่วน	
การลงทนุ	(target	SAA)	ปี	2561	ของแผนหลกั	(Default	Plan)	
และแผนทางเลือก	(Member	Investment	Choice-MIC)	
	 •	 เห็นชอบแนวนโยบายการอนุญาตให้ผู ้จัดการ
กองทุนต่างประเทศสามารถลงทุนในตราสารไทย	 โดยให้	
ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับมอบหมายเงินกองทุน	 (segregated	
account)	 สามารถน�าเงินกลับมาลงทุนในตราสารไทยได้		
ซึ่งอยู่ระหว่างขอรับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
	 •	 อนุมัติ เรื่องที่ เกี่ยวข ้องกับการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการลงทุน	เช่น	อนุมัติให้ใช้	Barclays	Capital	
US	 Government	 Inflation-Linked	 Bond	 Index	 เป็น
ตัวเทียบวัดผลการด�าเนินงานของตราสารหนี้อ้างอิงอัตรา
เงินเฟ้อสหรัฐอเมริกา	(US	Treasury	Inflation	Protected	
Securities-US	 TIPS)	 และใช้นโยบายการบริหารอัตรา	
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แลกเปลี่ยนแบบ	Fully	hedged	to	THB		อนุมัติปรับเปลี่ยน
แนวปฏบิตัใินการวดัผลการลงทนุระดบัส�านกังานในส่วนของ
สินทรัพย์ทางเลือก	(private	market)	อนุมัติเปลี่ยนตัวเทียบ
วัดอสังหาริมทรัพย์โลก	โครงสร้างพื้นฐาน	ตราสารหนี้อ้างอิง
เงินเฟ้อ	 ซึ่งเป็นไปตามหลักการมาตรฐานสากล	 อนุมัติช่วง
อัตราส่วนการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน	 (hedging	 range)	
ส�าหรับสินทรัพย์ต่างประเทศกลุ่ม	unhedged	benchmark	
ในปี	2561	เพื่อให้สอดคล้องกับมุมมองค่าเงินบาท	เป็นต้น	
	 3.	การกลั่นกรองข้อเสนอด้านลงทุนอื่นๆ	ตามที่ได้รับ	
มอบหมายจากคณะกรรมการ	เช่น	การประกาศรบัการปฏบิตัิ
ตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนส�าหรับผู้ลงทุนสถาบัน	
(Investment	 Governance	 Code	 for	 Institutional		
Investors:	I	CODE)		เห็นชอบร่างนโยบายธรรมาภิบาลด้าน
ลงทุนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารงานด้วยความ
โปร่งใส	 (Investment	 Governance	 Policy)	 การแก้ไข
ประกาศคณะกรรมการ	 เรื่องหลักเกณฑ์การท�าธุรกรรมการ
ให้ยืมหลักทรัพย์ในต่างประเทศ	 และกลั่นกรองการลงทุน	
ในกองทุนปิด	Green	Cornerstone	Bond	Fund
	 4.	ติดตามผลการด�าเนินงานจัดการลงทุนและ	
ให้ข ้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ		
มุมมองตลาดเงิน	 ตลาดทุน	 ตลอดจนการลงทุนในสินทรัพย์
ต ่างๆ	 รวมถึงรับทราบการประเมินผลการด�าเนินงาน	

ของผู ้ เก็บรักษาทรัพย์สินในประเทศและต่างประเทศ		
ตลอดจนผลการด�าเนินงานการลงทุน	 Private	 Market	
ประจ�าปี

คณะอนกุรรมการสมาชกิสมัพนัธ ์

	 คณะอนกุรรมการสมาชกิสมัพนัธ์	เป็นคณะอนกุรรมการ
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมาตรา	32	แห่งพระราชบญัญตั	ิกบข.	ประกอบด้วย	
เลขาธกิาร	ก.พ.	เป็นประธานอนกุรรมการ	ผูแ้ทนกรมบญัชกีลาง	
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์	 และผู้แทนสมาชิก	 5	 คน	 เป็น
อนุกรรมการ	 และเลขาธิการคณะกรรมการ	 กบข.	 เป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ

อ�านาจหน้าที่
	 1.	เป็นสื่อกลางระหว่างกองทุนกับสมาชิก	 ตลอดจน
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก
	 2.		เผยแพร่ข้อมูล	ข่าวสาร	และรายงานความคืบหน้า
ของการจัดการกองทุน
	 3.		รับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ	จากสมาชิก
	 4.	พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ	
การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
	 5.	ปฏบิตักิารในเรือ่งอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย	

	 1.	 นางเมธินี	เทพมณี			 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.	 นางสาวนิภา	ล�าเจียกเทศ			 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง		

	 3.	 นายดุสิต	สิงห์คีรี				 ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์	

	 4.	 นายภพ	เอครพานิช					 ผู้แทนสมาชิก

	 5.	 นางสาวพศุตม์ณิชา	จ�าปาเทศ				 ผู้แทนสมาชิก

	 6.	 พันต�ารวจเอกหญิง	บุญเรียบ	อุชุภาพ			 ผู้แทนสมาชิก

	 7.	 นายสุทธิพร	ไชยพิเดช				 ผู้แทนสมาชิก

	 8.	 นายบรรยาย	นาคยศ					 ผู้แทนสมาชิก

	 9.	 เลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.			 อนุกรรมการและเลขานุการ

	10.	 นางศรีกัญญา	ยาทิพย์			 รองเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์	
	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชือ่คณะอนกุรรมการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561
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การประชุม 
	 ปี	2560	คณะอนกุรรมการสมาชกิสมัพนัธ์มกีารประชมุ
รวม	6	ครั้ง	อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ	83.33

ผลงานส�าคัญ	
	 1.	ติดตามและก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านสมาชิก	
พร ้อมทั้งให ้ความเห็นและข ้อเสนอแนะแก่ส�านักงาน	
เพื่อด�าเนินการ	โดยค�านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นส�าคัญ	
	 2.	เห็นชอบแผนงานการสื่อสารกับผู ้แทนสมาชิก	
ปี		2560	และแผนงานประจ�าด้านสมาชิก	ปี	2561	
	 3.	เห็นชอบร่างนโยบายธรรมาภิบาลด้านสมาชิก
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารงานด้วยความโปร่งใส	
(Member	Governance	Policy)
	 4.	เห็นชอบหลักการ	 และรูปแบบในการจัดท�า		
Testimonial	Campaign	เพื่อสื่อสารกับสมาชิก	

การประชุม 
	 ปี	 2560	 มีการประชุมรวม	 8	 ครั้ง	 อนุกรรมการ	
เข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ	80

ผลงานส�าคัญ	
	 1.	ปรากฏตามรายงานจากคณะอนกุรรมการตรวจสอบ

คณะอนกุรรมการตรวจสอบ
	
อ�านาจหน้าที่
	 1.	สอบทานงบการเงิน	 ความมีประสิทธิผลของ	
การจัดการความเสี่ยง	 ระบบการควบคุมภายใน	 และระบบ
การตรวจสอบภายใน	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ		
ข้อบังคับและจรรยาบรรณ
	 2.	อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส
	 3.	ก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในให้ปฏบิตัติามมาตรฐานการตรวจสอบและจรรยาบรรณ
ของวชิาชพีผูต้รวจสอบ	รวมทัง้มคีวามเป็นอสิระและสามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล	
					 4.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 1.	 นางสาวสุทธิรัตน์	รัตนโชติ			 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.	 นายสรรเสริญ	นามพรหม

	 3.	 นายสราวุธ	เบญจกุล

	 4.	 นายมนัส	สุขสวัสดิ์

	 5.	 นายนิวัต	เชื้อนาค

	 6.	 รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์	วรรณรัตน์

	 7.	 นางสิรินทร์	พันธ์เกษม

	 8.	 นายศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล	 ที่ปรึกษา

	 9.	 นางสาวอรวรรณ	ธรรมคุณานนท์							 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	
	 	 	 เลขานุการ

รายชือ่คณะอนกุรรมการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561  
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คณะอนุกรรมการกฎหมาย

อ�านาจหน้าที่
	 1.	พจิารณาให้ค�าปรกึษาแนะน�าด้านกฎหมายทีเ่กีย่วกบั	
กิจการของกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

การประชุม
	 ปี	 2560	 มีการประชุมรวม	 5	 ครั้ง	 อนุกรรมการ	
เข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ	82.86

ผลงานส�าคัญ 
	 1.	การแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ	พ.ศ.	2539	
	 2.	ให ้ความเห็นในการแก้ไขระเบียบ	 ข ้อบังคับ	
ประกาศคณะกรรมการ	 ก่อนเสนอคณะกรรมการอนุมัติ	
จ�านวน	 6	 ฉบับ	 เช่น	 (ร่าง)	 ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วย			
การจ� าหน ่ ายหนี้ ออกจากบัญชี เป ็นหนี้ สูญ 	 พ .ศ . . .		
(ร่าง)	 ข้อบังคับคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติงานของ
เลขาธิการ	 และการมอบอ�านาจให้ผู ้อื่นปฏิบัติงานแทน
เลขาธิการ	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ...	 (ร่าง)	ประกาศคณะกรรมการ		
เรื่องการท�าธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือขาย	

	 2.	พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองสาระส�าคัญของ
ร่างกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 ประกาศ	 หรือค�าสั่งของ	
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการให้สอดคล้องกับหลักการ
และเจตนารมณ์
	 3.	ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย	

โดยมีสัญญาซื้อคืนและธุรกรรมยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์		
(ฉบับที่	2)	พ.ศ...	(ร่าง)	ประกาศคณะกรรมการ	เรื่อง	กฎบัตร	
คณะอนกุรรมการตรวจสอบ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ...	(ร่าง)	ประกาศ
คณะกรรมการ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผน	
การลงทนุ	การเลอืกแผนการลงทนุ	การให้ข้อมลูประกอบการ
พิจารณาเลือกแผนการลงทุน	และการเปลี่ยนแผนการลงทุน	
พ.ศ....	(ร่าง)	สญัญาจ้างบรหิารในต�าแหน่งเลขาธกิาร	เป็นต้น	
	 3.	อื่นๆ	 เช่น	 การให้ค�าปรึกษาข้อกฎหมาย	 สถานะ
หน่วยงานของรัฐและแนวทางการด�าเนินงานของ	 กบข.		
การเรียกคืนเงินสะสม	เงินสมทบ	และผลประโยชน์ตอบแทน
ของเงินดังกล่าวจากข้าราชการสมาชิกที่กลับเข้ารับราชการ	
เนื่องจากส่วนราชการยกเลิก	 เพิกถอน	 ค�าสั่งและการเรียก
คืนเงินประเดิม	 เงินชดเชย	และผลประโยชน์จากข้าราชการ
เนื่องจากส่วนราชการเปลี่ยนแปลงสิทธิ	เป็นต้น

	 1.	 นายมนัส	สุขสวัสดิ์						 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.		นายวรรณชัย	บุญบ�ารุง							 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 3.		นายสราวุธ	เบญจกุล	

	 4.		นายสมชาย	เอมโอช		

	 5.	 พลเอก	กฤษณะ	บวรรัตนารักษ์

	 6.		นางพรทิภา	ไสวสุวรรณวงศ์

	 7.	 เลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.	 อนุกรรมการ	

	 8.		นายสุจินดา	สุขุม					 ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย	
	 	 	 เลขานุการ

รายชือ่คณะอนกุรรมการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561  
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

 อ�านาจหน้าที่
 พิจารณากลั่นกรอง	 และเสนอแนะเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงของกองทุนแก่คณะกรรมการ	กบข.	ดังต่อไปนี้
	 1.	กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับ	
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 (Risk	 Appetite)	 ซึ่งครอบคลุม	
ความเสี่ยงโดยรวมของกองทุน	 ทั้งความเสี่ยงด้านกิจการ
ส�านักงานและความเสี่ยงด้านการบริหารเงินกองทุน	
	 2.	วิธีการประเมินและทบทวนความเพียงพอ	รวมทั้ง
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหาร
ความเสี่ยงของกองทุน

การประชุม
	 ในปี	 2560	 มีการประชุมรวม	 4	 ครั้ง	 อนุกรรมการ	
เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	ร้อยละ	85.71

ผลงานส�าคัญ 
	 1.	ก�ากับและติดตามให้ส�านักงานมีการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม		
	 2.	ทบทวนตัวชี้วัดความเสี่ยงองค์กร	 ปี	 2560	 และ
เหน็ชอบการก�าหนดตวัชีว้ดัความเสีย่ง	(Key	Risk	Indicator)	
ระดับองค์กร	รวมถึงก�าหนดเกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้	 (Risk	Appetite)	และเกณฑ์ค่าเบี่ยงเบนของระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้	 (Risk	 Tolerance)	 ส�าหรับแต่ละตัวชี้วัด

	 3.	กลยุทธ์	 แนวปฏิบัติ	 หรือมาตรการในการบริหาร
ความเสี่ยง	 รวมถึงการติดตามก�ากับดูแล	 เพื่อให้มั่นใจว่า	
การป้องกันความเสี่ยงของกองทุนอยู่ในระดับที่ก�าหนดและ
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการ
	 4.	แนวทางการส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมในการบรหิาร
ความเสีย่งทัง้ในระดบัส�านกังานและระดบัคณะกรรมการ	และ
คณะอนุกรรมการ	 รวมถึงการก�าหนดมาตรการที่เอื้อให้เกิด
ความถกูต้องและความเป็นอสิระในการตรวจวดั	ควบคมุ	และ
รายงานความเสีย่ง	เพือ่ให้การตดิตามและประเมนิความเสีย่ง
ทั้งองค์กรมีประสิทธิภาพ
	 5.	ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย

ความเสี่ยงเพื่อเป็นขั้นการติดตาม	 เฝ้าระวัง	 และตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงของกองทุน
	 3.	 การประเมินความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ประจ�าปี	
2561	และจดัท�า	Portfolio	View	of	Risk	เพือ่พจิารณาความ
เสี่ยงที่อาจท�าให้	 กบข.	 ไม่บรรลุเป้าหมาย	 เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้จะประสบ
ความส�าเรจ็	นอกจากนัน้	ได้พจิารณาแผนผงัความสมัพนัธ์ของ
ความเสี่ยง	(Risk	Correlation	Map)	และ	Portfolio	View	
of	 Risk	 ทั้งด้านการลงทุน	 และด้านสมาชิก	 ที่อาจส่งผลต่อ
กัน	เพื่อเป็นการสอบทานการควบคุมภายในที่มีอยู่	ตลอดจน
มกีารตดิตาม	และรายงานความเสีย่งของการปฏบิตัติามแผน
กลยุทธ์ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ

	 1.	 นายพิสิฐ	ลี้อาธรรม					 ประธานอนุกรรมการ

	 2.	 นายสรรเสริญ	นามพรหม				

	 3.	 นายนัฑ	ผาสุข

	 4.	 นางสิรินทร์	พันธ์เกษม

	 5.	 นางผ่องเพ็ญ	เรืองวีรยุทธ

	 6.	 รองศาสตราจารย์	อังครัตน์	เพรียบจริยวัฒน์

	 7.	 เลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.			

	 8.	 นางสาวนัชชา	พรตปกรณ์			 รองเลขาธิการกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง	
	 	 	 เลขานุการ

รายชือ่คณะอนกุรรมการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561  



082 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ผลการด�าเนินงาน ปี 2560

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

อ�านาจหน้าที่
	 1.	ก�าหนดหรอืทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ
ของกองทนุให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ซีึง่เป็น
ที่ยอมรับและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

การประชุม
	 ปี	2560	มกีารประชมุรวม	3	ครัง้	อนกุรรมการเข้าร่วม
ประชุมเฉลี่ยร้อยละ	95.24

ผลงานส�าคัญ 
	 1.	ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการ	 หลักจรรยาบรรณและระเบียบการท�า
ธรุกรรมหลกัทรพัย์โดยเคร่งครดั	รวมทัง้การก�ากบัดแูลให้	กบข.	
มีการลงทุนอย่างรับผิดชอบ	 (Responsible	 Investment)	
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทที่	 กบข.	 ลงทุนเติบโตอย่างยั่งยืนและ
สร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผูถ้อืหุน้	รวมทัง้ก�ากบัดแูลให้	
กบข.	 ปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนส�าหรับ	
ผู้ลงทุนสถาบัน	 (Investment	 Governance	 Code	 for	
Institutional	Investors:	I	Code)	ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	

	 2.	พจิารณาผลการปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูล
กิจการของกองทุน	 และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ	
เกี่ยวกับการปรับปรุงการก�ากับดูแลกิจการตามความจ�าเป็น
	 3.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 2.	เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย	
การก�ากับดูแลกิจการประจ� าป ี 	 2560	 สรุปได ้ว่ ามี	
การด�าเนินการครบถ้วนและไม่ปรากฏว่ามีการกระท�าฝ่าฝืน
หลักจริยธรรม	จรรยาบรรณ	และกฎระเบียบของ	กบข.	และ
เห็นชอบผลการพิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการว่ายังมีความเหมาะสม
	 3.	เห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
	 4.	เหน็ชอบการปรบัปรงุระเบยีบ	กฎเกณฑ์ต่างๆ	เช่น	
การเป็นกรรมการในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่	กบข.	
บริษัทที่	 กบข.	 ลงทุน	 รวมทั้งหน่วยงานประเภทอื่น	 และ
การเป็นกรรมการในนามส่วนตัว	 รวมทั้งหลักเกณฑ์การท�า
ธุรกรรมหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลในครอบครัว	
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการก�ากบัดแูลและตรวจสอบ	เป็นต้น

	 1.	 นายศักดิ์ชัย	เมทินีพิศาลกุล					 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.	 นายนิวัต	เชื้อนาค

	 3.	 นายนัฑ	ผาสุข

	 4.	 พลเอกกฤษณะ	บวรรัตนารักษ์

	 5.	 นางพรทิภา	ไสวสุวรรณวงศ์

	 6.	 นายเสรี	นนทสูติ

	 7.	 เลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.

	 8.	 นางดวงมน	จึงเสถียรทรัพย์	 ที่ปรึกษา

	 9.	 นายอนุวัฒน์	จงยินดี	 ที่ปรึกษา

10.	นางสาวรุ่งนภา	วิสฤตาภา					 ผู้อ�านวยการฝ่ายธรรมาภิบาล								
	 	 	 เลขานุการ	

รายชือ่คณะอนกุรรมการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561  



083รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ผลการด�าเนินงาน ปี 2560

คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน

อ�านาจหน้าที่
	 1.	ก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของ
เลขาธิการเพื่อเสนอคณะกรรมการ
	 2.	พิจารณาประเมินผลงานของเลขาธิการและเสนอ

การประชุม
	 ปี	2560	มกีารประชมุรวม	6	ครัง้	อนกุรรมการเข้าร่วม
ประชุมเฉลี่ยร้อยละ	80.95

ผลงานส�าคัญ 
	 1.	พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ	 ในเรื่อง	
ค่าตอบแทน	สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน	เช่น	
การขึน้เงนิเดอืนพนกังาน		พจิารณาการจ่ายเงนิชดเชยเกษยีณ
และการตั้งเงินส�ารองทางบัญชี	 และวันเกษียณอายุงานของ
พนักงาน	เป็นต้น	

ความเห็นต่อคณะกรรมการ	พร้อมข้อเสนอเรื่องค่าตอบแทน
ของเลขาธิการ
	 3.	พจิารณาวางแผนสบืทอดงานในต�าแหน่งเลขาธกิาร
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
	 4.	พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื่นๆ	 ตลอดจนค่าตอบแทนและโบนัสประจ�าปี	 และเสนอ	
ความเห็นต่อคณะกรรมการ

	 2.	พจิารณาเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ	เกีย่วกบั
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ	

	 1.	 นางเมธินี	เทพมณี			 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.	 นายปรเมธี	วิมลศิริ

	 3.	 นายสุวิชญ	โรจนวานิช

	 4.	 รองศาสตราจารย์	ประดิษฐ์	วรรณรัตน์

	 5.	 นายศักดิ์ชัย	เมทินีพิศาลกุล

	 6.	 นายเสรี	นนทสูติ

	 7.	 เลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.				

	 8.	 ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงานบริหาร			 เลขานุการ	

รายชือ่คณะอนกุรรมการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561  



084 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ผลการด�าเนินงาน ปี 2560

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อสรรหา
เลขาธิการ

 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อสรรหาเลขาธิการ	
เป็นคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ	กบข.

การสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. 

 คณะกรรมการในการประชมุเมือ่เดอืนพฤษภาคม	2560	
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อท�าหน้าที่
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.	แทน	นายสมบัติ	นราวุฒิชัย	
เลขาธกิารคณะกรรมการ	กบข.	ทีล่าออกเมือ่เดอืนพฤษภาคม	
2560		
	
กระบวนการในการสรรหาเลขาธิการ
	 1.	คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อสรรหาเลขาธิการ
ได้ด�าเนินการก�าหนดคุณสมบัติของผู ้ที่จะด�ารงต�าแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการ	 กบข.	 ว่าต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	 21	 แห่งพระราชบัญญัติ	 กบข.		
เช่น	 มีสัญชาติไทย	 อายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์	 สามารถ	
ปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา	 ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุก	

โดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับ	
ความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท	 หรือความผิดลหุโทษ		
ไม่เป็นข้าราชการ	 พนักงานหรือลูกจ้างของกระทรวง	 ทบวง	
กรม	 ราชการส่วนท้องถิ่น	 รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย	
วธิกีารงบประมาณ	หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐั	ไม่เป็นข้าราชการ
การเมือง		ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	เป็นต้น
	 2.	คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ	 ประกาศรับสมัคร
เป็นการทั่วไป	 โดยให้ยื่นใบสมัคร	 พร้อมเขียนวิสัยทัศน์	
ในการบริหาร	 กบข.	 เพื่อประกอบการพิจารณา	 จากนั้น	
ได ้ท�าการคัดเลือกผู ้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 ส่งเข ้ารับ
การทดสอบบุคลิกภาพและทัศนคติ	 ตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมและความผิดเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์และ
สถาบนัการเงนิจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และธนาคารแห่งประเทศไทย		
และท�าการสัมภาษณ์พร้อมจัดล�าดับผู ้ที่ได้คะแนนสูงสุด		
2	รายเสนอคณะกรรมการ	

	 1.	 นางเมธินี	เทพมณี				 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.	 นายสุวิชญ	โรจนวานิช

	 3.	 นางสาวสุทธิรัตน์	รัตนโชติ

	 4.	 นายรพี	สุจริตกุล	

	 5.	 นายสราวุธ	เบญจกุล

	 6.	 พลเอก	กฤษณะ	บวรรัตนารักษ์

	 7.	 พลต�ารวจโท	ติณภัทร	ภุมรินทร์

	 8.	 นายศักดิ์ชัย	เมทินีพิศาลกุล

	 9.	 นายพิสิฐ	ลี้อาธรรม

10.	นางสาวนภารัตน์	กาญจนสมวงศ์										 เลขานุการ

11.	นางสาวรุ่งนภา	วิสฤตาภา	 ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชือ่คณะอนกุรรมการเฉพาะกจิเพือ่สรรหาเลขาธกิาร ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561
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	 3.	 	 ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	
2561	ทีป่ระชมุได้พจิารณาคณุสมบตัขิองผูท้ีค่ณะอนกุรรมการ
เฉพาะกิจฯ	 เสนอ	 ก�าหนดแนวทางการเลือกโดยกรรมการ
แต่ละคนใช้สิทธิเลือกโดยอิสระ	หลังจากนั้นได้มีมติเลือกและ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ	 เจรจาเงื่อนไข

สัญญาจ้างภายใต้กรอบที่ก�าหนด	 ต่อมาคณะกรรมการ	
ในการประชมุเดอืนมนีาคม	2561	มมีตแิต่งตัง้นายวทิยั	รตันากร	
เป็นเลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.	สัญญาจ้าง	4	ปี	ตั้งแต่	
วันที่	17	เมษายน		2561	เป็นต้นไป	

ค่าตอบแทนอนุกรรมการ

 กบข.	จ่ายค่าตอบแทนให้อนกุรรมการ	ตามหลกัเกณฑ์	
และอัตราที่ก�าหนดในประกาศกระทรวงการคลัง	 เรื่อง		
หลักเกณฑ์และอัตราค ่าตอบแทนของกรรมการและ

อนุกรรมการ	 กบข.	 ลงวันที่	 27	 ตุลาคม	 2547	 ซึ่งประกาศ
ดังกล่าวคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ	 สาระส�าคัญ
คือ	 กบข.	 จะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเฉพาะเดือน	
ที่เข้าประชุม	 หากเดือนใดมีการประชุมแต่ไม่เข้าร่วมประชุม
จะงดจ่าย

ประธานอนุกรรมการ	 5,000

อนุกรรมการ	 4,000

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)

	 ปี	 2560	 กบข.	 จ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม
อนุกรรมการทุกคณะ	จ�านวน	1.33	ล้านบาท
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	 กบข.	 ประกอบด้วย
กรรมการ	7	ท่าน	และที่ปรึกษา	1	ท่าน	โดยมีอ�านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ได้รับมอบหมายจาก	
คณะกรรมการ	ในการสอบทานให้รายงานทางการเงนิมคีวาม	
ถูกต้อง	ครบถ้วน	น่าเชื่อถือ	และเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน	 สอบทานความมีประสิทธิผลของ	
การจัดการความเสี่ยง	 การควบคุมภายใน	 การตรวจสอบ	
ภายใน	 และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ		
ข้อบังคับ	 และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง	 การตรวจสอบ	
ข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเพื่อให้	 กบข.	 มีการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปี	2560	มกีารประชมุรวม	8	ครัง้	ได้ปฏบิตังิาน
ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตร	 และรายงาน
การปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส	
และรายงานทันทีเมื่อมีข้อสังเกตที่ส�าคัญ	 ซึ่งมีสาระส�าคัญ	
ในการปฏิบัติหน้าที่	ดังนี้	

1.	 พิจารณาสอบทานงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุด	
วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 และอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส
ของ	กบข.	และงบการเงนิรวมของ	กบข.	และบรษิทัย่อย	โดยมี	
ความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า	งบการเงินได้จัดท�าขึ้น	
อย่างถูกต้อง	 เชื่อถือได้	 เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	 ซึ่งได้เชิญ	
ผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่พิจารณา
งบการเงนิ	และประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการ
เพือ่ปรกึษาหารอือย่างอสิระในการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชี	

2.	 สอบทานความมีประสิทธิผลและความเพียงพอ
ของการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน		
โดยได้รับทราบประเด็นการตรวจสอบที่ส�าคัญและติดตาม	
การด�าเนินการแก้ไขอย่างสม�่าเสมอ	 สอบทานกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงด้านลงทุน	 โดยได้แนะน�าให้ทบทวน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	
ต่างประเทศให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	สอบทานผลการประเมนิ
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ	
และความมั่นคงปลอดภัยการสื่อสารทางไซเบอร์	 สอบทาน	
การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณและระเบียบ	 โดย
ค�านึงถึงความจ�าเป็น	 คุ้มค่า	 และการใช้จ่ายอย่างประหยัด	
อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน	
ให้ครอบคลมุกระบวนการปฏบิตังิานทีม่คีวามเสีย่งสงู	รวมทัง้	
ก�ากับดูแลให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	
ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน	

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ
ประเมินการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ของฝ่ายงานต่างๆ	 ซึ่งรวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ว่าด้วยการ
ก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	 พ.ศ.	 2544	 และ
ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข	โดยมีความเห็นว่า	การควบคุม
ภายในและการจัดการความเสี่ยงของ	 กบข.	 โดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม	 และไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็น	
สาระส�าคัญ

3.	 สอบทานประสิทธิผลของระบบก�ากับการ	
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับและจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของ	กบข.	มีความเห็นว่า	กบข.	
มีการก�ากับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 และมีการติดตาม
การปรบัปรงุแก้ไขอย่างใกล้ชดิ	โดยได้แนะน�าเรือ่งการเตรยีม	
ความพร้อมเพือ่รองรบัการจดัซือ้จดัจ้างตาม	พ.ร.บ.	การจดัซือ้	
จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั	พ.ศ.2560	และกฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้อง	 และเตรียมการรองรับการจัดท�างบการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และ	
หนี้สินทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้กับงบการเงินปี	2562

4.	 จดัให้มรีะบบแจ้งและตรวจสอบข้อเทจ็จรงิตามทีม่ี	
ผู ้ส่งหนังสือร้องเรียนและแจ้งเบาะแส	 โดยมีการรายงาน	
ผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ	
กบข.	ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ	กบข.	ตลอดจน
ก�ากับดูแลให้มีการปรับปรุงแก้ไข	

5.	 ทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ครอบคลุม	 และสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลวิชาชีพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่	 รวมถึงมีการประเมินตนเองของ
อนุกรรมการตรวจสอบทั้งในภาพรวมและของแต่ละบุคคล	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบตามแนวทางการก�ากับดูแล
กิจการ	โดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี	

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
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การบริหารความเสี่ยง กบข.

การก�ากับดูแลกับระบบการบริหารความเสี่ยงของ กบข.

คณะกรรมการ กบข.

อนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล

อนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

อนุกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

เลขาธิการ

คณะผู้บริหารระดับสูง

ฝ่ายธรรมาภิบาล
กลุ่มงาน

บริหารความเสี่ยง
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน
เจ้าของความเสี่ยง

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

เข้ากับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	 (Effective	
Risk	 Management)	 และการก�ากับการปฏิบัติงานตาม
ระเบยีบกฎเกณฑ์อย่างถกูต้องและเหมาะสม	(Regulatory	&	
Policy	Compliance)	โดยมกีารประสานนโยบาย	การท�างาน		
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกันทั้งสามด้าน	
ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเสริมประสิทธิภาพ	
การท�างาน	โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัองค์กร	
ยิ่งๆ	ขึ้นไป
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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
ความเสีย่งเป็นผูป้ฏบิตั	ิมคีวามรอบรูใ้นเนือ้งาน	ย่อมสามารถ	
รับรู้ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุต่างๆ	 ที่อาจท�าให้งานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์	 จึงเป็นผู ้ที่ต ้องป้องกันและบริหารจัดการ	
ความเสี่ยงได้ดีที่สุด			

จากแนวคดิข้างต้น	คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง	
จึงได้ก�าหนดกรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็น	
แนวปฏิบัติส�าหรับ	 กบข.	 โดยก�าหนดให้หน่วยงานเจ้าของ
ความเสี่ยงต้องประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	
(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
อย่างทั่วถึงให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	 และมีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในช่วยประเมินและสอบยันระบบการควบคุมภายใน	
และการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมออีกชั้นหนึ่ง

ความเสี่ยงของ กบข.	
	
	 กบข.	 ได้จัดท�าแม่บทการบริหารความเสี่ยงของ		
กบข.	ขึ้น	เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง	
โดยพิจารณาความเสี่ยงหลัก	5	ประเภท	ได้แก่		
	 1.	 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์		 	 	
	 2.	 ความเสี่ยงด้านการลงทุน	
	 3.	 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร		
	 4.	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	
	 5.	 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic risk)
	 กบข.	 มีการประเมินสภาพแวดล ้อมทั้งภายใน	
และภายนอกประกอบกับการวิเคราะห์จุดแข็ง	 (Strength)	
จุดอ่อน	(Weakness)	โอกาส	(Opportunity)	และอุปสรรค	
(Threat)	หรือที่เรียกว่า	SWOT	Analysis	เพื่อท�าความเข้าใจ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่	 โดยน�าจุดแข็งมาใช้ประโยชน์ร่วมกับ	
โอกาส	 พร้อมๆ	 กับลดจุดอ่อนและป้องกันไม่ให้อุปสรรค
ต่างๆ	มีผลต่อการท�างานของ	กบข.	 และการมีกระบวนการ	
ประเมินความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์องค์กรอย่างเป็นระบบ	
ท�าให้	 กบข.	 สามารถน�าผลวิเคราะห์เหล่านั้นมาพัฒนาเป็น
แผนยุทธศาสตร์องค์กรและกลยุทธ์ในการท�างานในแต่ละปี	
โดยในปี	 2559	 กบข.	 ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุน
บ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	ปี	2558-2561	และจดัท�าแผนงาน	
ประจ�าปี	 2560	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของ
องค์กรให้เป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์	 ที่คณะกรรมการได้ให้
นโยบายและทิศทางการด�าเนินงาน	 เพื่อการบรรลุพันธกิจ	
ที่ก� าหนดในพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ	 พ.ศ.	 2539	 ซึ่งวิสัยทัศน์	 (Vision)	 ที่ก�าหนดไว้	
คอื	เป็น	“สถาบนัหลกัทีส่มาชกิไว้วางใจในการบรหิารเงนิออม	
เพื่อการเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข”	 โดยมี	
ยุทธศาสตร์	 4	 ด้าน	 เพื่อด�าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์	
ดังกล่าว	คือ
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	 ยุทธศาสตร์ที่	1	:	สร้างความมั่นคงในการเกษียณของ	
	 	 	 	 สมาชิก
	 ยุทธศาสตร์ที่	2	:	เสรมิสร้างความเชือ่มัน่และไว้วางใจ
	 ยุทธศาสตร์ที่	3	:	พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยี	
	 	 	 	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถองค์กร
	 ยุทธศาสตร์ที่	4	:	พัฒนาบุคลากรสู ่ความเป ็นเลิศ		
	 	 	 	 และผูกพันกับองค์กรสูง

2. ความเสี่ยงด้านการลงทุน (investment risk)
	 ความเสี่ยงจากสภาพตลาด (Market risk)
	 ในปี	2560	ตลาดการลงทนุอยูใ่นเกณฑ์ด	ีเศรษฐกจิโลก	
เติบโตด้วยอัตราร้อยละ	 3.60	 ซึ่งเร่งตัวขึ้นจากปีก่อนหน้า	
ในลกัษณะเดยีวกนัทกุภมูภิาค	โดยเป็นการฟ้ืนตวัต่อเนือ่งจาก
ปัจจยัพืน้ฐานทีแ่ขง็แกร่ง	โดยแม้ว่าในปี	2560	จะมคีวามเสีย่ง
ต่อภาวะการลงทุนอยู่บ้าง	 แต่ส่วนใหญ่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดี	
ได้แก่	1)	การเมืองในยุโรปที่ผลปรากฏว่ายังคงมีเสถียรภาพดี	
รวมไปถึงสหราชอาณาจักรที่สามารถด�าเนินนโยบาย	 Brexit	
ได้ต่อเนื่อง	 แม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างก็ตาม	 แต่เศรษฐกิจโลก
กไ็ด้ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนือ่งในทกุภมูภิาค	และส่งผลบวกต่อตลาด
หุน้ให้มผีลตอบแทนทีด่ใีนทกุภมูภิาค	2)	นโยบายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก	 อย่างไรก็ตาม
อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ	 ในระดับที่ต�่า	 ดัชนีตัวเลขการ
ผลติทีข่ยายตวัต่อเนือ่ง	และความสามารถในการท�าก�าไรของ
บรษิทัในสหรฐัฯ	ทีเ่ตบิโตด	ีได้ผลกัดนัให้ดชันหีุน้สหรฐัฯ	ปิดที่
ระดับสูงสุดของปี	3)	ความไม่สงบที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ
	 ส�าหรับประเทศไทยนั้น	 ภาวะเศรษฐกิจยังเติบโต	
ต่อเนื่อง	 โดยได้รับแรงผลักดันหลักจากการส่งออกทั้งสินค้า
และบริการการท่องเที่ยว	 ท�าให้มีแรงส่งให้เศรษฐกิจไทย	
ขยายตัวต่อเนื่องจากทั้งการส่งออกที่ได้รับอานิสงส์จากการ
ขยายตัวของประเทศคู่ค้า	 การใช้จ่ายและลงทุนจากภาครัฐ
ตามโครงการต่างๆ	โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน	
ซึ่งจะส่งผลต่อการลงทุนภาคเอกชนมากขึ้น
	 ทั้งนี้	 กบข.	 ได้ประเมินผลกระทบต่อการลงทุนของ	
กบข.	 และได้ก�าหนดมาตรการต่างๆ	 เพื่อตอบสนองและ
ป้องกนัความเสีย่งต่อเงนิกองทนุของ	กบข.	โดยมกีารเฝ้าระวงั	
และวางกลยุทธ์การลงทุน	 หรือปรับสัดส่วนการลงทุนเชิง	
กลยุทธ์	(SAA)	ให้เหมาะสมกับสถานการณ์	ทั้งนี้	ความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเริ่มมีความส�าคัญมากขึ้น	 เนื่องจาก	
กบข.	สามารถลงทนุในต่างประเทศได้มากขึน้	กบข.	จงึได้เพิม่	
ระบบงานการตรวจวัดความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลายมิติ	

โดยการลงทุนของ	กบข.	ยังคงเน้นเรื่องการจัดสมดุลระหว่าง
ความปลอดภัยและผลตอบแทนในบริบทของการลงทุน	
ระยะยาวเป็นส�าคัญ	 นอกจากนี้ยังมีการรายงานประสิทธิผล
หรอืความคุม้ค่าของการใช้ความเสีย่งในการสร้างผลตอบแทน
ด้วย	

	 ความเสี่ยงจากเครดิต (credit risk)
	 กบข.	ได้ก�าหนดแนวทางบรหิารความเสีย่งด้านเครดติ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของผู้ออกตราสาร	 และ
ความเสี่ยงของตราสารเฉพาะรายการ	 อีกทั้งมีการก�าหนด
กรอบความเสี่ยงด้านเครดิตในระดับกองทุน	 และมีการ
ประเมินความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ออกตราสารที	่ กบข.	
ลงทุน	 และคู่ค้าที่	 กบข.	 ท�าธุรกรรมการลงทุน	 และมีการ
ทบทวนคู ่มือการลงทุนด้านเครดิตเพื่อให้เหมาะสมเป็น
ปัจจุบัน	 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกิด
จากการที่คู่ค้าหรือผู้ออกตราสารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพัน	

 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (liquidity risk)
	 กบข.	 ได้จัดให้มีระบบซึ่งสามารถวัดความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง	 และสามารถประเมินผลกระทบจากความเสี่ยง
ทีส่อดคล้องกบัปรมิาณและความซบัซ้อนของธรุกรรม	รวมถงึ
มกีารประเมนิความเสีย่งด้านสภาพคล่องในการจ่ายคนืเงนิแก่
สมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ	 โดยเฉพาะช่วงที่สมาชิกถึงก�าหนด
เกษยีณในเดอืนกนัยายนของทกุปีนัน้	จะมกีารจดัท�าประมาณ
การกระแสเงินรับ-จ่าย	 และวางแผนจัดเตรียมเงินสดอย่าง
เหมาะสม	 เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกจะได้รับเงินคืนตามก�าหนด
เวลา	 และไม่กระทบต่อการลงทุนของสมาชิกที่ยังคงอยู่ใน
กองทุน

3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร 
(reputation risk)
	 ปัจจบุนัมกีารให้ความส�าคญัต่อความเสีย่งเรือ่งชือ่เสยีง
และภาพลกัษณ์องค์กรมากขึน้	แม้ว่าจะมกีารบรหิารความเสีย่ง	
ต่างๆ	 ภายในองค์กรอย่างรอบคอบแล้ว	 องค์กรก็ยังต้อง
ระมดัระวงัในส่วนของการตดิตามและรกัษาชือ่เสยีง	ตลอดจน	
ภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตาของบุคคลภายนอกด้วย		
ซึง่คณะอนกุรรมการหลายชดุ	ทัง้คณะอนกุรรมการธรรมาภบิาล	
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	 และคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง	 ได้ให้	 กบข.	 เน้นเรื่องของจรรยาบรรณและหลัก
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ปฏิบัติของพนักงาน	 จัดให้มีกระบวนการจัดการเรื่องการ
แจ้งเบาะแส	 และการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ	 รวมถึงให้มี
กระบวนการตดิตามข่าวสารทางสือ่ต่างๆ		และการตอบสนอง
ต่อข่าวสาร	และชี้แจงแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยสม�่าเสมอ

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (operation risk)
	 ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนั้น	 กบข.		
ได้ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
อย่างครบถ้วนทุกฝ่ายงานเป็นประจ�าทุกปี	 ทั้งนี้เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	 โดยมีการรายงานให้	
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบทราบและพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวด้วย
	 ในปี	2560	กบข.	ได้ทบทวนตัวชี้วัดความเสี่ยง	(Key	
Risk	 Indicators)	 ส�าคัญระดับองค์กรตามความเสี่ยงหลัก	
ทั้ง	 5	 ประเภท	 เพื่อใช้ในการประเมินระดับความเสี่ยง	 และ
ใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการประเมินโอกาสและผลกระทบ
อนัเกดิจากความเสีย่งได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	เพือ่ให้ผูบ้รหิาร
สามารถติดตามสถานะความเสี่ยงในภาพรวมของ	 กบข.		
ได้ตลอดเวลา	 ทั้งความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	 ความเสี่ยง	
จากการลงทุน	 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	 ความเสี่ยงจากการ
ปฏบิตังิาน	และความเสีย่งจากการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ	ทัง้นี้
ยังได้ก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 (Risk	 Appetite)	
และระดับความเสี่ยงสูง	 (Risk	 Tolerance)	 ส�าหรับแต่ละ	
ตัวชี้วัดความเสี่ยงขึ้น	 เพื่อเป็นขั้นตอนในการตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงนั้นๆ	อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม
	 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอีกส่วนหนึ่ง	
ที่	กบข.	ให้ความส�าคัญมาก	คือการบริหารจัดการความเสี่ยง	
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซึ่งในปี	 2560	 กองทุนได้ให้มี
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 และการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทางไซเบอร์โดยมอือาชพี
จากภายนอก	 และได้น�ามาวางแผนการจัดการความเสี่ยง	
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสารสนเทศ	
ที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงและแผนการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 (Business	 Continuity		
Management)	ที่มีประสิทธิภาพ	ซึ่ง	กบข.	ได้วางโครงสร้าง
รากฐานทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง		
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการท�างานภายใต้สถานการณ์
ต่างๆ		มีการเตรียมศูนย์ปฏิบัติงานส�ารอง	กรณีเกิดเหตุวิกฤติ

ไม่สามารถเข้าปฏบิตังิานในส�านกังานตามปกต	ิโดยในปัจจบุนั
มีระบบรองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของพนักงานได้		
อีกทั้งมีการเตรียมการสื่อสารไปยังทุกภาคส่วน	 ทั้งการ
สื่อสารภายในส�านักงาน	การสื่อสารกับคู่ค้า	และการสื่อสาร	
กับสมาชิกไว้อย่างพร้อมเพรียง	

5.  ความเสี่ ยงด ้ านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
(compliance risk)
	 กบข.	 มีการพัฒนาระบบงานก�ากับการลงทุนเพื่อใช้	
ในการก�ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการลงทุน		
(Investment	 Compliance)	 เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุน	
ของ	กบข.	เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ระเบียบ	และนโยบายการ
ลงทุนที่ก�าหนดไว้	 นอกจากนี้	 กบข.	 มีการจัดท�าแนวปฏิบัติ
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 (Compliance	 Program)		
เพื่อให้ทุกส่วนงานมีแนวทางการก�ากับการปฏิบัติตาม	
กฎระเบียบที่ เป ็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค ์กร	 และมี	
การติดตามทบทวนกฎเกณฑ์และกระบวนการปฏิบัติงาน	
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	 รวมถึงการติดตามก�ากับดูแล	 และ
จัดท�ารายงานเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส	

	 การมุ่งสู่ แนวทางบูรณาการการก�ากับดูแลที่ดี  
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการก�ากับ 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มแข็ง (iGrc : integrated 
Governance, risk and compliance)
	 เพื่อให้	 กบข.	 มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง		
ซึ่งหมายถึง	 การมีความเข้าใจ	 และมีการบริหารความเสี่ยง	
ในทุกงานขององค์กร	 โดยมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตาม
จริยธรรม	 มีการบริหารความเสี่ยง	 และเป็นไปตามนโยบาย		
กฎระเบียบทั้งภายในและภายนอก	 จึงได้ก�าหนดแผนงาน	
เสริมสร ้างการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค ่าองค ์กร  
(enterprise value creation)	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถองค์กร	ตามแผนยุทธศาสตร์	2558-2561	
	 ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีการก�ากับดูแลที่ดี	
(Governance)	 การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ		
(Risk	 Management)	 และการก�ากับการปฏิบัติตาม	
กฎระเบียบ	(Compliance)	นั้น	กบข.	ให้ความส�าคัญในการ
บริหารองค์ประกอบส�าคัญ	3	ประการ	ที่เป็นกลไกขับเคลื่อน	
GRC	 นั่นคือ	 คน	 (People)	 กระบวนการ	 (Process)	 และ
เทคโนโลยี	(Technology)	เพื่อช่วยให้	กบข.	สามารถ	
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	 •	 เข้าใจและจัดล�าดับความส�าคัญต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholders)	
	 •	 ก�าหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางขององค์กรให้
สอดคล้องกับมูลค่าและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	
	 •	 จัดกระบวนการซึ่งท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายที่ก�าหนด	 โดยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง	
ความเสี่ยง	 (Risk	 Profile)	 การปกป้องคุณค่าขององค์กร		
(Value)	 และการด�าเนินงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย	
นโยบายของคณะกรรมการ	 จริยธรรมและจรรยาบรรณ	
ตามวิชาชีพ
	 •	 ปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยง		
โดย	กบข.	มีเป้าหมายว่า	บุคลากรใน	กบข.	ทุกระดับต้องมี	
จิตส�านึกและส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร	
ควบคู่ไปกับการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	
	 •	 ส่งเสรมิการวดัความมปีระสทิธผิลของการด�าเนนิงาน	
จัดท�าและให้ข้อมูลเกี่ยวข้องที่เชื่อถือได้และทันเวลาต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย	
	 •	 มุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงรุกที่ใช้ประโยชน์จาก
โอกาสและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่	เพื่อเสริมสร้างคุณค่า
สูงสุดให้แก่สมาชิกและสังคม

	 ในปี	 2560	 กบข.	 ได ้ด�าเนินการตามแผนงาน	
และนโยบาย	 iGRC	 เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กรอย่างต่อเนื่อง		
โดยวิเคราะห์ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง	
เพื่ อ ให ้มีการบริหารจัดการความเสี่ ยงที่ เป ็นสาเหตุ		
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องที่จะไม่บรรลุเป้าประสงค์
ทางยุทธศาสตร์	 และการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมระดับ
องค์กร	 รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง	 และ	
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง	มีการสื่อสาร
แก่ผู ้บริหารและพนักงานทุกระดับ	 อีกทั้งมีการพัฒนา
กระบวนการธรรมาภิบาล	 การบริหารจัดการความเสี่ยง		
และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบบูรณาการ	
ตามแผนงานดังกล่าว	 เพื่อให้เกิดความผสมผสานในการ
จดัการเชงิรกุ	(Proactive	Management)	ซึง่ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสม	 ขณะเดียวกัน	
ก็ไม่ได้ละเลยการสร้างจริยธรรมและคุณธรรมในการก�ากับ
ดูแลกิจการ	โดยได้ก�าหนดให้จริยธรรม	(Integrity)	เป็นหนึ่ง
ในคุณสมบัติพึงประสงค์ของพนักงานทุกคนอีกด้วย
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 คณะกรรมการตระหนกัถงึความส�าคญัในการท�าหน้าที่	
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก	 (Fiduciary	 Duty)		
จึงก�าหนดนโยบายให้การด�าเนินงานของ	 กบข.	 เป็นไปตาม
มาตรฐานการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีหลกัจรยิธรรม	จรรยาบรรณ	
มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	 การก�ากับดูแล	
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	 และการควบคุมภายใน	
เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์	 รอบคอบ	
ระมัดระวัง	 และปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
ในขณะเดียวกันคณะกรรมการยังมุ ่งเน้นการท�าหน้าที่	
นกัลงทนุสถาบนัของ	กบข.	ให้เป็นไปอย่างรบัผดิชอบเพือ่ให้ได้	
ผลตอบแทนการลงทุนที่มั่นคง	 พร้อมๆ	 ไปกับการยกระดับ	
การด�าเนินธุรกิจของประเทศให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม	
ชุมชน	สิ่งแวดล้อมและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการกับการก�ากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยต�าแหน่ง	
และกรรมการผู้แทนสมาชิก	 ที่พร้อมดูแลการบริหารกองทุน
เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก	 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุน	 เพื่อช่วยเสริม
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของคณะกรรมการ	 นอกจากนี้	
คณะกรรมการได้แต่งตั้ง	 คณะอนุกรรมการเพิ่มเติมจาก	
คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนและคณะอนุกรรมการ	
สมาชิกสัมพันธ์ที่พระราชบัญญัติ	 กบข.	 ก�าหนดไว้	 ได้แก่		
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ			
คณะอนกุรรมการกฎหมาย	คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง	
และคณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณา	
ค่าตอบแทน	 เพื่อให้ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความส�าคัญและ
ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 โดยคณะกรรมการ	
ได้ก�าหนดกฎบัตรของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะเพื่อให้
ทราบบทบาท	หน้าทีค่วามรบัผดิชอบและกระบวนการท�างาน
ของแต่ละคณะอย่างชัดเจน	 พร้อมทั้งก�าหนดให้รายงาน	
ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการเป็นประจ�าอย่างน้อย
ปีละครั้ง		
	 ในปี	2560	มผีลการด�าเนนิงานส�าคญัในด้านการก�ากบั
ดูแลกิจการ	สรุปได้ดังนี้
	 1. อนมุตังิบประมาณและแผนยทุธศาสตร์ประจ�าปี 
2561	 ซึ่งจัดท�าขึ้นตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์ปี	 2558-
2561	 เพื่อให้	 กบข.	 สามารถด�าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร	

	 2. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานบริหาร
เงินลงทุนให้เป็นไปตามแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว		
(Strategic	 Asset	 Allocation)	 และเป้าหมายสัดส่วน	
การลงทุน	 (Target	 SAA)	 ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน	
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
	 3. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและก�ากับดูแล 
ให้ กบข. มีระบบการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ 
ด้านธรรมาภบิาล การบรหิารความเสีย่ง และการปฏบิตัติาม 
กฎระเบยีบ (Integrated	Governance,	Risk	Management	
and	Compliance	:	iGRC)	โดยได้ทบทวนตัวชี้วัดความเสี่ยง	
ระดบัองค์กร	และจดัท�า	Portfolio	View	of	Risk	เพือ่ให้ทราบ	
ความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร	 รวมทั้งได้จัดท�าผังความ
สัมพันธ์ของความเสี่ยงหลัก	 (Risk	 Correlation	 Map)		
เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบ	
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงระหว่างภารกิจต่างๆ	 ภายในองค์กร	
และใช้ในการตดิตาม	เฝ้าระวงัความเสีย่ง	ซึง่อาจมผีลกระทบ	
ต่อการบรรลุเป ้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์	 นอกจากนี้	
ได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และ
ก�ากบัดแูลให้มกีารประเมนิประสทิธภิาพการบรหิารความเสีย่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคาม
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศด้วย	พร้อมกนันัน้	ได้จดัท�าหลกัสตูร	
e-Learning	 ให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกคนเพื่อสร้าง
ความรู้	 ความเข้าใจ	 และความตระหนักถึงความส�าคัญของ
กระบวนการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพระหว่างฝ่ายงานทีช่่วยลด
ความเสี่ยง	และท�าให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎ	ระเบียบ
	 4. ก�ากบัดแูลให้ กบข. จดัการลงทนุอย่างรบัผดิชอบ 
ตามหลกัธรรมาภบิาลการลงทนุ (investment Governance 
code : i code)	 โดยให้ความส�าคัญกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม	
สังคม	 และการก�ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล		
(Environmental,	 Social	 and	 Governance	 :	 ESG)		
ซึ่งนอกจากจะให้ผลตอบแทนที่ดีและลดความเสี่ยงจากการ
ลงทุนแล้ว	ยังส่งผลให้ธุรกิจพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วย	
รายละเอยีดเพิม่เตมิได้รวบรวมไว้ในหวัข้อการปฏบิตัติามหลกั
ธรรมาภิบาลการลงทุน
	 5. ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การให้พนกังานไปปฏบิตังิาน
ในหน่วยงานภายนอก	 เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความชัดเจนและ
เหมาะสมยิ่งขึ้นในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
	 6. พฒันาทกัษะ ความรู ้ความช�านาญในการท�าหน้าที่ 
คณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง กรรมการใหม่ได้เข้ารับการ

รายงานการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี 2560
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ปฐมนิเทศ	เพื่อรับทราบข้อมูลที่จ�าเป็นเกี่ยวกับการท�าหน้าที่
กรรมการในการก�าหนดนโยบายการบรหิารงานกองทนุเงนิออม	
เพือ่วยัเกษยีณอย่างมปีระสทิธภิาพ	นอกจากนี	้คณะกรรมการ
ได้เข้าร่วมสัมมนาต่างๆ	 เกี่ยวกับการลงทุน	 และการบริหาร
จดัการกองทนุบ�านาญทัว่โลก	เช่น	การสมัมนาเนือ่งในโอกาส
ครบรอบ	 20	 ปี	 ของ	 กบข.	 “Pension	 &	 Investment	 :		
Lesson	Learnt	and	Challenges	Ahead”	และการสมัมนา	
Pension	Policy	Discussion	:	What	works,	What	doesn’t?			
ซึ่ง	 กบข.	 ร่วมกับส�านักงานเศรษฐกิจการคลังจัดขึ้นเมื่อวันที่	
19	กันยายน	2560	เป็นต้น
	 7. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ	 เพื่อน�าผลการประเมินมาประกอบ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน	 และก�าหนดแนวทาง
พัฒนาความรู้ความช�านาญของคณะกรรมการ	 ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการด�าเนินงานของ	
กองทุน	 ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการทุกคณะในปี	 2560	 อยู่ในเกณฑ์ดี		
ไม่ปรากฏว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ หรือการฝ่าฝืน
หลักจริยธรรม	จรรยาบรรณแต่อย่างใด
	 8. ยึดมั่นในหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส	
คณะกรรมการก�าหนดให้	กบข.	เปิดเผยข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ
การด�าเนินงานของกองทุนแก่สมาชิกอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	โดยได้จัดท�ารายงานข้อมูลส�าคัญ
เกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของกองทุนทางเว็บไซต์ของ	กบข.	
(www.gpf.or.th)	 เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าดูได้ตลอดเวลา	
ได้แก่	งบการเงินรายไตรมาส	สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
แต่ละประเภท	 ผลตอบแทนจากการลงทุน	 ผลการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่	 กบข.	 ลงทุน	
ฯลฯ	 รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและอนุกรรมการ	 เช่น	
ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์	การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ในหน่วยงานอื่น	 จ�านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม	 และ	
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ		
	 นอกจากนั้น	 กบข.	 ได้จัดการประชุมใหญ่ผู ้แทน
สมาชิกประจ�าปีตามกรอบที่กฎหมายก�าหนด	 เพื่อรายงาน
ผลการด�าเนินงานของ	กบข.	ในรอบปีที่ผ่านมา	ข้อมูลส�าคัญ
ที่เปิดเผยในที่ประชุมใหญ่ผู ้แทนสมาชิกประจ�าปี	 ได้แก่		
งบการเงินพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี	 และรายงานของ	
คณะอนกุรรมการตรวจสอบ	ซึง่ในวนัประชมุ	ประธานกรรมการ	
ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน	 ประธานอนุกรรมการ	
ตรวจสอบ	 และประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ ์		

พร้อมด้วยกรรมการได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน		
เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานและตอบข้อซักถามของ	
ที่ประชุม

การปฏบิตัต่ิอสมาชกิ กบข. อย่างเท่าเทยีมกนั

	 กบข.	 ให้ความส�าคัญกับสมาชิกทุกรายโดยให้ได้รับ
สิทธิพื้นฐานและสิทธิในการรับบริการหรือสิทธิประโยชน์	
เพิ่มเติมอื่นที่	กบข.	จัดให้อย่างเท่าเทียมกัน	และในปี	2560	
กบข.	 ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก	
ในด้านต่างๆ	ได้แก่	การจัดท�าใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจ�าปี	
ในรูปแบบของ	 e-Statement	 จัดส่งให้สมาชิกทางอีเมล		
เพื่อความสะดวก	รวดเร็ว	ลดต้นทุนและลดปริมาณกระดาษ	
ได้อย่างมาก	และเพิม่การให้บรกิารข้อมลูแก่สมาชกิผ่านช่องทาง	
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	 ได้แก่	 ส�านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์	(สรอ.)	กรมการปกครอง	และศูนย์กลางข้อมูล
และบริการภาครัฐส�าหรับประชาชน	 เพื่อให้สมาชิกสามารถ	
ดูข้อมูลเงินออมของตนเองได้ตลอดเวลา			
	 ส�าหรับการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจ�าปี	 กบข.	
ได้จัดส่งข้อมูลต่างๆ	 เป็นการล่วงหน้าให้แก่สมาชิกที่ได้รับ	
การเลือกเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม	 เพื่อที่จะได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูล	 และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน
ของกองทุน

การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยี

	 กบข.	 ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกราย	 ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก	
พนักงาน	 คู่ค้า	 ฯลฯ	 ให้ได้รับการปฏิบัติตามสิทธิที่มีอยู่ตาม
กฎหมายและข้อตกลงตามสัญญาอย่างเคร่งครัด	 ในปี	 2560	
กบข.	 ได้ท�าการศึกษาวิจัย	 เพื่อหาค่าระดับความผูกพันของ
สมาชกิต่อ	กบข.		และปัจจยัทีส่่งผลต่อความผกูพนั	เพือ่น�ามา	
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการสื่อสารให้เข้าถึงสมาชิก	 และ	
ส่งเสริมการออมต่อและการออมเพิ่มเพื่อการเกษียณที่มั่นคง
ของสมาชิก	 ซึ่งปรากฏผลการวิจัยว่า	 ดัชนีความผูกพันของ
สมาชกิอยูท่ีร้่อยละ	81.7	สงูกว่าปี	2559	ซึง่อยูท่ีร้่อยละ	76.8	
	 กบข.	จดัให้มช่ีองทางทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีสามารถร้องเรยีน
หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท�าที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย		
การทุจริต	 การท�าผิดจรรยาบรรณ	 รายงานทางการเงินที่มี
ข้อมลูอนัเป็นเทจ็	หรอืระบบควบคมุภายในทีไ่ม่รดักมุเพยีงพอ	
โดยคณะกรรมการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ	
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ข้อเท็จจริงไว้อย่างรัดกุม	 	 ทั้งยังมีมาตรการในการรักษา	
ความลับเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้งเบาะแส	 และ
มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่อง	
ตลอดจนด� า เนิ นการตรวจสอบและรายงานผลให ้	
คณะกรรมการทราบ

การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน 
(investment Governance code)

	 ในเดือนพฤษภาคม	2560	คณะกรรมการได้อนุมัติให้	
กบข.	ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน
ของผู้ลงทุนสถาบัน	(Investment	Governance	Code	for	
Institutional	 Investors	:	 I	Code)	ที่คณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์จดัท�าขึน้	เนือ่งจากสอดคล้อง
กับหลักการบริหารเงินลงทุนอย่างรับผิดชอบที่	 กบข.	ยึดมั่น
ตลอดมา	 และยังเป็นการพัฒนาธรรมาภิบาลการลงทุนของ
ตลาดทุนไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอีกด้วย	 โดยมี	
รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน	
ในปี	2560	ตามหลักปฏิบัติทั้ง	7	ประการ	สรุปได้ดังนี้

 หลักปฏิบัติที่ 1 ก�าหนดนโยบายธรรมาภิบาล 
การลงทุนที่ชัดเจน

	 คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายธรรมาภิบาล	
การลงทุนเมื่อเดือนพฤษภาคม	 2560	 เพื่อเสริมสร้างความ	
เชื่อมั่นให้กับสมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียว่า	 คณะกรรมการ		
คณะอนุกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของ	กบข.	ทุกคน	
จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ	 ด้วยความ
เป็นมืออาชีพ	ซื่อสัตย์	สุจริต	และยึดถือประโยชน์ของสมาชิก
กองทุนเป็นส�าคัญ	 มีโครงสร้างและกระบวนการปฏิบัติงาน
ลงทุนตามหลักธรรมาภิบาล	 ซึ่งมีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ	 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
พร้อมกลไกการตรวจสอบ	 ถ่วงดุล	 และก�ากับดูแลให้การ
ปฏิบัติงานของกองทุนเป็นไปตามกรอบของกฎ	 ระเบียบ	
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง	มีการตัดสินใจและติดตามการลงทุน	
อย่างใกล้ชิดทันเหตุการณ์	 และพร้อมที่จะเพิ่มระดับในการ	
ติดตามบริษัทที่ลงทุนและการร ่วมมือกับผู ้ลงทุนอื่น		
(Collective	 Engagement)	 หากพบประเด็นที่อาจส่ง	
ผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนและประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
สมาชิก	

	 พร้อมกันนั้น	 กบข.	 ยังสนับสนุนให้ผู้จัดการกองทุน
ภายนอกที	่กบข.	มอบหมายให้บรหิารเงนิส่วนหนึง่ของ	กบข.	
ปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายธรรมาภบิาล	
การลงทุนของผู ้ลงทุนสถาบันด้วย	 และเพื่อให้เกิดการ	
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาแนวทางด้านการลงทุนอย่าง	
รับผิดชอบร่วมกันของนักลงทุนสถาบันในประเทศไทย	กบข.	
จึงได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การด�าเนินงานในด้านการ
ลงทุนอย่างรับผิดชอบของ	 กบข.	 ตามโอกาสที่เหมาะสม		
รายละเอยีดของนโยบายธรรมาภบิาลการลงทนุได้เผยแพร่ไว้
ทางเว็บไซต์	กบข.	(www.gpf.or.th)		

 หลักปฏิบัติที่ 2 มีการป้องกันและจัดการความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ 
ที่ดีที่สุดของสมาชิก
	
	 กบข.	 บริหารกิจการภายใต ้หลักธรรมาภิบาล	
เพื่อให้การด�าเนินงานของกองทุนมีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	
ตรวจสอบได้	 มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทาง	
ผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิก		
ดังนั้น	 กบข.	 จึงก�าหนดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการบริหารกิจการกองทุนเพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการ	 อนุกรรมการ	 ที่ปรึกษา	 พนักงานและ
ลูกจ้าง	 โดยก�าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนลงนาม	
รบัทราบและยนืยนัการปฏบิตัติามจรรยาบรรณโดยเคร่งครดั
เป็นประจ�าทุกป	ี และกรรมการ	 อนุกรรมการ	 และที่ปรึกษา
ท�าการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
เป็นประจ�าทุกปีด้วย		
	 เพื่อป้องกันการน�าข้อมูลภายในของกองทุนไปใช้
ประโยชน์ของตนเอง	กบข.	ได้ออกกฎ	ระเบยีบ	และมาตรการ
ต่างๆ	 ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นระยะๆ	 ให้เป็นปัจจุบันและ	
ทันเหตุการณ์	 เช่น	 ระเบียบว่าด้วยการท�าธุรกรรมเกี่ยวกับ	
หลักทรัพย ์ของผู ้ปฏิบัติ งานและบุคคลในครอบครัว		
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย
หลักทรัพย์	 นโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
โดยมีกลไกการก�ากับดูแลและการตรวจสอบให้การปฏิบัติ
งานเป็นไปตามกฎ	 ระเบียบ	 และนโยบายอย่างสม�่าเสมอ		
รวมทัง้มกีารประเมนิความเสีย่งด้านการลงทนุ	ซึง่เป็นส่วนหนึง่	
ในตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับองค์กร	 เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยง
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์
ขององค์กรด้วย
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		 กบข.	 ก�าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตาม	
กฎ	ระเบียบ	และการบริหารความเสี่ยงต่อคณะอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล	 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และ	
คณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�า	 เพื่อช่วยกลั่นกรอง
และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดได้		
อกีทัง้ได้จดัให้มช่ีองทางการร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสหากพบ
การกระท�าผิด	 โดยให้แจ้งโดยตรงต่อประธานอนุกรรมการ
ตรวจสอบ
					
 หลักปฏิบัติที่ 3 ตัดสินใจและติดตามบริษัท 
ที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)

	 กบข.	 ก�าหนดหลักการลงทุนที่มุ่งเป้าหมายระยะยาว	
และบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ	 (Responsible		
Investment)	 โดยวิเคราะห์บริษัทที่	 กบข.	 ลงทุนทั้งในด้าน
ผลประกอบการ	 และความยั่งยืนของบริษัท	 ซึ่งครอบคลุม
ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และ	
ธรรมาภิบาล	(Environmental,	Social,	and	Governance	
:	ESG)	เนื่องจาก	กบข.	เชื่อว่าบริษัทที่ให้ความส�าคัญกับ	ESG	
จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 โปร่งใส	 เอาใจใส่	
สิ่งแวดล้อม	 ชุมชนและผู ้มีส่วนได้เสีย	 จะสามารถสร้าง	
ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ตัวบริษัทเอง	 ผู้ถือหุ้น	 และ
สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศและสงัคมโดยรวมได้	นอกจากนี้	
กบข.	ยงัตดิตามก�ากบัดแูลบรษิทัทีล่งทนุอย่างใกล้ชดิในฐานะ
เจ้าของกจิการ	(Shareowner)	โดยจะตดิตามผลประกอบการ	
ของบริษัท	 ความเสี่ยง	 และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่า		
รวมทัง้การด�าเนนิงานเพือ่ความยัง่ยนืของบรษิทัผ่านช่องทาง
ต่างๆ	 เช่น	การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท	ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง	
การประชมุนกัวเิคราะห์	(Analyst	Meeting)	และการเข้าพบ
กบัผูบ้รหิาร	(Company	Visit)	เพือ่ความมัน่ใจในคณุภาพของ
หลักทรัพย์ที่	กบข.	ลงทุน		
	 หวัข้อหลกัด้าน	ESG	ที	่กบข.	ใช้ในการวเิคราะห์บรษิทั
ที่ลงทุนในปัจจุบัน	เช่น	
	 1.	 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	
(นโยบาย	ESG)
	 2.	 ป ัจจัยสิ่ งแวดล ้อม	 : 	 นโยบายสิ่ งแวดล ้อม		
การปรับตัวต ่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 เช ่น		
การปล่อยคาร์บอน	 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ		
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	เช่น	ปัญหาน�้า	ความหลากหลาย	

ทางชีวภาพ	 (Biodiversity)	 การใช้ที่ดิน	 แหล่งวัตถุดิบ	
การจัดการกับขยะ	 การปล่อยสารพิษ	 การจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์	 โอกาสจากการใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม	
(Clean/Environmental		Technology)
	 3.	 ปัจจยัสงัคม	:		ทนุมนษุย์/การบรหิารงานทรพัยากร
บุคคล	 เช่น	 การบริหารแรงงาน	 สุขภาพและความปลอดภัย	
มาตรฐานแรงงานของห่วงโซ่อุปทาน	 ความปลอดภัยและ
คุณภาพของสินค้า	 ความปลอดภัยด้านสารเคมี	 การรักษา
ความลับของข้อมูล	 โอกาสการเข้าถึงการติดต่อสื่อสาร	 และ
โอกาสการเข้าถึงแหล่งการเงิน
	 4.	 ปัจจัยธรรมาภิบาล	 :	 ธรรมาภิบาลและจริยธรรม	
ทางธุรกิจ	เช่น	การทุจริตคอร์รัปชันและความไม่มีเสถียรภาพ	

 หลักปฏิบัติที่ 4 เพิ่มระดับในการติดตามบริษัท 
ที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3  
ไม่เพียงพอ (escalating investee companies)

	 กบข.	 จะเข้าประชุมหารือกับผู ้บริหารของบริษัท
ที่	 กบข.	 ลงทุน	 (Engagement)	 เพื่อติดตามการด�าเนินงาน	
ด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และการก�ากับดูแลกิจการตามหลัก	
ธรรมาภิบาล	(ESG)	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นประจ�า
ทุกปี	ซึ่งได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่	7	แล้ว		
		 ในกรณทีี	่กบข.	มข้ีอกงัวลเกีย่วกบัประเดน็อืน่นอกเหนอื	
จากการติดตามผลการด�าเนินงานด้าน	ESG	ตามปกติ	กบข.	
จะติดต่อขอเข้าพบผู ้บริหารของบริษัทในประเด็นนั้นๆ	
เป็นการเฉพาะ	 อย่างไรก็ตาม	 หากบริษัทเพิกเฉยหรือไม่ให้	
ความร่วมมือ	 กบข.	 อาจพิจารณาด�าเนินการอื่นเพิ่มเติม	
ตามความเหมาะสม	เช่น	การมหีนงัสอืถงึคณะกรรมการบรษิทั	
เพื่อแจ้งจุดยืนของ	 กบข.	 ในประเด็นดังกล่าว	 การเผยแพร่
ความเหน็ต่อสาธารณชน	หรอืการร่วมมอืกบันกัลงทนุสถาบนั
รายอื่น	 (Collective	 Engagement)	 ในการด�าเนินการ	
เรยีกร้องให้มกีารแก้ไข	เช่น	การร่วมกนัประกาศท่าทขีองกลุม่
นกัลงทนุสถาบนั	หรอืการร่วมกนัก�าหนดแนวทางการออกเสยีง	
ในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในประเดน็ทีม่ปัีญหา	เป็นต้น	
ทั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน		
และกระตุ ้นเตือนให้บริษัทแก้ไขปรับปรุงประเด็นปัญหา	
ดังกล่าว
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 หลักปฏิบัติที่ 5 เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิ 
ออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง
	
	 กบข.	 ให้ความส�าคัญกับการเข้าร่วมประชุมออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุ้นของบรษิทัทีล่งทนุ	เนือ่งจาก
เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นและก�ากับดูแล
บริษัทให้ด�าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม	โดย	กบข.	ได้ส่งผู้แทน
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของทุกบริษัทที่ลงทุนและออกเสียง	
ลงคะแนนตามแนวทางการออกเสียงลงคะแนน	 (Proxy		
Voting	Guidelines)	ที่	กบข.	ก�าหนดขึ้นตามหลักการก�ากับ
ดแูลกจิการทีด่	ีหากมกีรณทีีส่งสยัหรอืต้องการข้อมลูประกอบ
การพิจารณาเพิ่มเติม	 กบข.	 จะสอบถามกลับไปยังบริษัท	
เพื่อขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย		
	 กบข.	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งผู ้แทน	
ให้ด�าเนินการใช้สิทธิออกเสียง	 และแนวทางการออกเสียง	
ลงคะแนนเป็นหลักปฏิบัติแก่ผู้จัดการกองทุนทั้งภายในและ	
ภายนอก	 และได้ออกประกาศเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมให้ยืม	
หลกัทรพัย์	โดยล่าสดุเมือ่เดอืนมกราคม	2561	ได้ออกประกาศ	
เกี่ยวกับการท�าธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ในต่างประเทศ		
รายละเอยีดเผยแพร่ไว้ทางเวบ็ไซต์ของ	กบข.	(www.gpf.or.th)	

	
	 หลักปฏิบัติที่ 6 เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิ 
ออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง (collective 
engagement)

	 ในปี	2560	กบข.	ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิ	
ออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในประเทศ	
จ�านวน	40	บรษิทั	ซึง่เป็นการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ทัง้หมด	
	 วาระที่ กบข. ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย	 ได้แก่		
การขอท�าธรุกรรมทีเ่กีย่วกบัการบรหิารกจิการโดยทัว่ไปเพือ่ให้	
การด�าเนนิงานของบรษิทัเป็นไปด้วยความราบรืน่	รายงานทาง	
การเงนิทีไ่ด้รบัการรบัรองโดยผูส้อบบญัชภีายนอกทีเ่ป็นอสิระ	
ฯลฯ	ซึ่งวาระเหล่านี้บริษัทได้จัดส่งข้อมูลและรายละเอียดให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอย่างครบถ้วน	ท�าให้สามารถพิจารณาได้ว่า
ธรุกรรมนัน้จะเป็นผลดหีรอืเป็นประโยชน์กบัผูถ้อืหุน้โดยรวม				
	 วาระที่ กบข. ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย	ได้แก่	
ธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเรือ่งการแต่งตัง้กรรมการ	เช่น	กรรมการอสิระ
มคีณุสมบตัไิม่เหมาะสม	กรรมการเข้าประชมุไม่ถงึร้อยละ	75	
ของการประชุมในปีที่ผ่านมา	 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ไม่เหมาะสม	เป็นต้น

จ�านวนเรื่องที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย

1.	 กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับต�าแหน่ง	โดยมีวาระต่อเนื่องเกินกว่า	3	วาระ	(9	ปี)	 20	คน	 	 16	บริษัท

2.		กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับต�าแหน่ง	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 6	คน	 	 4	บริษัท

	 ไม่ถึงร้อยละ	75	ของการประชุมในปีที่ผ่านมา

3.	 กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับต�าแหน่ง	มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน	 2	คน	 	 1	บริษัท

	 ของผู้บริหาร	โดย	กบข.	เห็นว่าเป็นการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ตน

4.	 การจ่ายค่าตอบแทน	/	เงินบ�าเหน็จให้แก่กรรมการ	-	บริษัทไม่มีรายละเอียด	 	1	บริษัท

	 การจัดสรรโบนัสให้กรรมการเป็นรายบุคคล	และ	กบข.	เห็นว่ายังไม่เหมาะสม

	 ที่จะจัดสรรโบนัสให้กรรมการผู้ที่เคยกระท�าความผิด

	 ส�าหรับการลงทุนต่างประเทศ	 กบข.	 มอบฉันทะให้	
ผูจ้ดัการกองทนุภายนอกใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนแทนตาม
แนวทางการออกเสยีงลงคะแนนที	่กบข.	ก�าหนดซึง่เป็นไปตาม
หลักการของ	 Institutional	 Shareholder	 Services	 Inc.	
(ISS)	โดยได้ใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้

ของ	229	บรษิทั	ใน	36	ประเทศ	รวม	266	ครัง้	ดงัรายละเอยีด
ตามตารางด้านล่าง	 วาระที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่
เป็นข้อเสนอของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล
กจิการทีด่	ีการแต่งตัง้กรรมการทีม่คีณุสมบตัไิม่เหมาะสม	และ	
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ม่สมเหตสุมผล
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	 หลักปฏิบัติที่ 7 เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาล
การลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อสมาชิกอย่าง
สม�่าเสมอ

	 กบข.	ได้เผยแพร่นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน	และ
จะรายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายทีผ่่านการพจิารณาของ

คณะอนกุรรมการธรรมาภบิาลให้สมาชกิทราบเป็นประจ�าทาง
เว็บไซต์	www.gpf.or.th		และในรายงานประจ�าปีของ	กบข.	

จ�านวนบริษัท จ�านวนบริษัทประเทศ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา	 74

หมู่เกาะเคย์แมน	 13

อินเดีย	 12

ฝรั่งเศส	 11

สหราชอาณาจักร	 11

บราซิล	 10

สวิตเซอร์แลนด์	 8

เม็กซิโก	 8

เกาหลีใต้	 8

เยอรมนี	 7

จีน		 6

อินโดนีเซีย	 6

แอฟริกาใต้	 6

ไต้หวัน	 5

ไทย	 5

เนเธอร์แลนด์	 4

ชิลี		 3

ฮ่องกง	 3

ฟิลิปปินส์	 3

เดนมาร์ก	 2

ไอร์แลนด์	 2

ญี่ปุ่น	 2

มาเลเซีย	 2

รัสเซีย	 2

สเปน	 2

สวีเดน	 2

ตุรกี	 2

เจอร์ซีย์	 2

ออสเตรเลีย	 1

ออสเตรีย	 1

เบอร์มิวดา	 1

แคนาดา	 1

กือราเซา	 1

สาธารณรัฐเช็ก	 1

อิสราเอล	 1

เปรู	 1
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(corporate Social responsibility : cSr) ประจ�าปี 2560

 กองทุนบ� า เหน็จบ� านาญข ้ าราชการ 	 (กบข. )		

ให้ความส�าคัญในเรื่องการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและ	

สิ่งแวดล้อม	 (Corporate	 Social	 Responsibility	 :	 CSR)		

ทั้งในกระบวนการท�างานและนอกเหนือจากกระบวนการ

ท�างานตามปกติ	เพราะ	กบข.	เป็นองค์กรทีบ่รหิารจดัการเงนิ

ลงทุนด้วยความระมัดระวังรอบคอบ	 ภายใต้การก�ากับดูแล	

ที่ดี	 และภายใต้หลักจริยธรรม	 โดยมีจุดมุ ่งหมายส�าคัญ	

คือการสร้างผลตอบแทนให้สมาชิกมีเงินใช้หลังเกษียณ	

อย่างเพียงพอ	

	 ในขณะเดียวกัน	 กบข.	 ก็ใส่ใจในการให้ความช่วย

เหลือ	 หรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใน

รูปแบบต่างๆ	 อาทิ	 การให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ	

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศล	 การส่งเสริมด้าน	

การศึกษาของเยาวชน	 และการสนับสนุนองค์กรและ	

หน่วยงานอื่นในการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี	 2560	 กบข.	 ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม	

หลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง	 โดยกิจกรรมเพื่อสังคม	

ทีส่�าคญัจดัขึน้ภายใต้แนวคดิเรือ่ง การให้ความรูด้้านการเงนิ  

(Financial literacy)	ได้แก่	กจิกรรม	Financial literacy 

by GPF

Financial literacy by GPF

กบข.	ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้เรื่องการบริหาร

เงินและการลงทุนให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม	 เมื่อวันที่	 10	 พฤศจิกายน	

2560	เพื่อปลูกฝังความรู้เรื่องคณิตศาสตร์และการลงทุน	อัน

จะเป็นพืน้ฐานส�าคญัทีท่�าให้นกัเรยีนกลุม่ดงักล่าวมคีวามรูเ้รือ่ง

การวางแผนการเงิน	(Financial	Literacy)	

กจิกรรมมทีัง้หมด	8	ฐาน	แต่ละฐานมุง่พฒันาความคดิ	

ทักษะด้านการค�านวณ	และเสริมความรู้วิธีการลงทุน	อันเป็น

เครือ่งมอืส�าคญัในการบรหิารเงนิ	ให้เป็นไปตามเป้าหมายและ

มีเงินเพียงพอส�าหรับวัยเกษียณ	

	

 ข้อมูลโดยย่อของแต่ละฐาน	

ฐานท�าบอร์ด

นักเรียนต้องสร้างสรรค์บอร์ด	 โดยใช้ข ้อมูลทาง

ประชากรศาสตร์	 ข้อมูลทางจิตวิทยา	 และข้อมูลพฤติกรรม	

การใช้ชวีติ	ผสานเรือ่งราวทีเ่กีย่วข้อง	การกระท�า	หรอืพฤตกิรรม	

ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารเงิน	 เพื่อบอกเล่าเรื่องราว	

ให้น่าสนใจ	บอร์ดที่จัดท�าขึ้นจะถูกจัดแสดงไว้ที่โรงเรียน
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ฐาน Make @24

ทาง	 กบข.	 จะสุ่มตัวเลขมา	 1	 ชุด	 4	 ตัว	 ผู้เล่นต้อง

ใส่เครื่องหมายคณิตศาสตร์ให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ	 24	 เท่านั้น	

สามารถสลับตัวเลขได้	 ใช้เครื่องหมายซ�้าได้	 ค�าตอบอาจมี

มากกว่า	1	ค�าตอบ

ฐาน running decode

กบข.	 จะเตรียม	 Code	 และใบถอดรหัสมาให้	 ผู้เล่น

ต้องวิง่เพือ่น�า	Code	มาถอดรหสั	หากส�าเรจ็จะได้ตวัเลข	1	ชดุ

ฐาน Puzzle Word hint

ผู้เล่นต้องถอดรหัสจากค�ากลอน	 หากถอดรหัสส�าเร็จ

และตอบค�าถามถูกต้องจะได้รับคะแนน

ฐาน darts Board

ผู้เล่นต้องปาลูกดอกให้เข้าเป้า	 เมื่อเล่นเสร็จจึงเปิด

กติกา	“ตัวคูณ”	ในแต่ละรอบให้ทราบ

ฐาน number link

เป็นการแข่งลากเส้นจับคู่ตัวเลขในแผ่นตารางตัวเลข	

ความยากมี	3	ระดับ	คือ	5x5	7x7	และ	9x9		หากท�าส�าเร็จ

ภายในเวลาที่ก�าหนด	จะได้รับคะแนน

ฐาน tower Block

ทาง	กบข.	จะเตรียม	Tower	Block	ไว้ให้	ผู้เล่นต้อง

ถอดสลักให้ได้มากที่สุด	ภายในเวลาที่ก�าหนด	โดยคะแนนจะ

ค�านวณตามจ�านวนสลักที่ถอดได้

ฐานเกมลงทุน

ผู้เล่นที่สามารถสร้างสินทรัพย์จากการลงทุนได้สูงสุด	

ชนะ	Benchmark	และได้	Sharp	Ratio	สูงสุดเป็นผู้ชนะ

แต่ละฐานใช้เวลาในการเล่นฐานละ	15	นาท	ี	มคีะแนน

ให้ฐานละ	20	คะแนน		คะแนนรวมทัง้หมด	140	คะแนน	ทมีไหน	

ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ	 บรรยากาศในการจัดกิจกรรม	

เต็มไปด้วยความสนุก	 น้องๆ	 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม		

มีพลัง	 ทุ่มเท	 และแสดงทักษะความสามารถอย่างเปี่ยมล้น		

ที่ส�าคัญคือ	 เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นลง	 ทางทีมงาน	 กบข.		

ได้เห็นทัศนคติทางการบริหารเงินและการลงทุนของน้องๆ	

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

ในฐานะสถาบันหลักที่ท�าหน้าที่บริหารเงินออม		

กบข.	 จะยังคงเดินหน้าสร ้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม	

อย่างเต็มที่	 เพื่อปลูกฝังความรู ้และทักษะในการบริหาร	

เงินออมให้แพร่หลาย	 เป็นส่วนหนึ่งที่ช ่วยให้สังคมไทย	

มีความแข็งแกร่งทางการเงิน	 และทุกคนในสังคมเติบโต	

อย่างมีเป้าหมาย	 มีการวางแผนการเงิน	 และมีชีวิตในวัย	

หลังเกษียณอย่างมั่นคง
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 การบรหิารงานของกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	
(กบข.)	 ในปี	 2561	 จะอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์	 “สมาชิก  
คือศูนย์กลาง (Member centric)”	 โดยมีเป้าหมายหลัก
เพือ่สร้างให้สมาชกิเกดิความรูส้กึภาคภมูใิจในการเป็นสมาชกิ	
กบข.	(Pride)	และเกิดความเชื่อมั่น	(Trust)	ต่อ	กบข.	จึงได้
วางยุทธศาสตร์การท�างานครอบคลุม	3	เรื่องหลัก	ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้านสมาชิก

	 แผนงานภายใต้ยทุธศาสตร์นีจ้ะครอบคลมุ	3	แผนงาน	
คือ
	 1.	 การมุ่งสู่การเป็น	Digital	Pension	:	เพื่อยกระดับ	
ประสบการณ์ของสมาชิกในการติดต่อใช้บริการ	 กบข.		
และอ�านวยความสะดวกให้แก่สมาชิก	 ในการท�าธุรกรรม	
ทีเ่กีย่วข้องกบัตวัสมาชกิ	ตดิต่อสือ่สารและรบัข้อมลูต่างๆ	จาก	
กบข.	ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน	Mobile	Application	ซึ่งสมาชิก
สามารถท�ารายการต่างๆ	 ด้วยตนเอง	 ตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิก
จนถงึวนัพ้นสมาชกิภาพ	เช่น	การตรวจสอบและเปลีย่นแปลง
ข้อมูล	 การท�าธุรกรรม	 การวางแผนทางการเงินเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลผ่าน	Pension	Dashboard	
เป็นต้น
	 2.	 การสื่อสารและให้ความรู ้แก่สมาชิกที่ตรงตาม	
ความต ้องการและเข ้าถึงสมาชิกทุกกลุ ่ม	 (Member		
Segmentation)	 ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและเชื่อมต่อกัน	
ในทุกช่องทาง	 (Cross	 Platform	Communication)	 ผ่าน	
Social	Media	เช่น	Facebook,	Line	และ	Youtube	เป็นต้น	
นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านสื่อเดิม	 (Traditional	Media)	
เช่น	สิ่งพิมพ์	วิทยุ	และโทรทัศน์	
	 3.	 การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้สมาชิก	
ภายใต้แนวคิด	Happy	Today	Happy	Retiree	โดย	กบข.	
มีแผนที่จะจัดหาสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ด้านนวัตกรรม
การเงินใหม่ๆ	 ให้กับสมาชิกเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
ครอบคลุมทั้งในระหว่างการรับราชการและภายหลังเกษียณ
อายุราชการ

ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน

	 กบข.	 มีเป้าหมายในการลงทุนที่มุ่งสร้างผลตอบแทน
ระยะยาวที่พอเพียงให้แก่สมาชิก	 โดยค�านึงถึงการลดความ
ผนัผวนของผลตอบแทนในระยะสัน้ควบคูไ่ปด้วย	จงึมแีผนงาน	
ทีจ่ะทบทวนสดัส่วนการลงทนุของพอร์ตการลงทนุและมแีผน	
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน	 เนื่องจาก	
ในปัจจบุนั	กบข.	มกีารขยายสดัส่วนการลงทนุในต่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น	 นอกจากนี้ยังมีแผนงานการน�าหลักการลงทุน
อย่างรับผดิชอบ	(ESG)	มาบรูณาการในกระบวนการตดัสนิใจ	
ลงทุนเพื่อ เพิ่มโอกาสที่จะได ้รับผลตอบแทนที่มั่นคง	
ในระยะยาว

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานองค์กร

	 การบรหิารงานองค์กรของ	กบข.	ต้องการมุง่สูก่ารเป็น	
องค์กรดิจิตอล	 (Digital	 Organization)	 โดยมีแผนงาน	
ที่จะน�าเทคโนโลยีมาใช ้ในกระบวนการท�างานมากขึ้น	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	 และลดการใช้ทรัพยากรอันน�าไปสู่
การลดต้นทุนการด�าเนินงานในที่สุด	และเพื่อรองรับการเป็น
องค์กรดิจิตอล	จึงได้มีแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
และความรอบรู้เทา่ทันเทคโนโลยี	 สามารถน�าเทคโนโลยี	
มาปรับปรุงการท�างานและช่วยสร ้างนวัตกรรมใหม่ๆ		
เพื่อส่งมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นส�าหรับสมาชิก	

	 กบข.	มุง่มัน่บรหิารกองทนุให้เตบิโตอย่างแขง็แรงและ
มัน่คง	ด้วยความโปร่งใส	เพือ่ให้สมาชกิมัน่ใจในการบรหิารงาน
ของ	กบข.	รวมทัง้ได้รบัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ทีเ่หมาะสม	
เพื่อน�ามาซึ่งความพึงพอใจของสมาชิก



105รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561





รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินปี 2560

•	 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	 108

•	 รายงานของผู้สอบบัญชี	 109

•	 งบการเงิน	 112

•	 หมายเหตุประกอบงบการเงิน	 138



108 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



109รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



110 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



111รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



112 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



113รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



114 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



115รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



116 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



117รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



118
รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการ

รายงานของผู้สอบบัญ
ชีและงบการเงิน



119
รายงานประจ�าปี	2560

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ

รายงานของผู้สอบบัญ
ชีและงบการเงิน



120
รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการ

รายงานของผู้สอบบัญ
ชีและงบการเงิน



121รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



122 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



123รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



124 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



125รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



126 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



127รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



128 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



129รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



130 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



131รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



132 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



133รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



134 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



135รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



136 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



137รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



138 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



139รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



140 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



141รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



142 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



143รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



144 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



145รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



146 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



147รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



148 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



149รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



150 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



151รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



152 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



153
รายงานประจ�าปี	2560

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ

รายงานของผู้สอบบัญ
ชีและงบการเงิน



154 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



155รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



156 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



157รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



158 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



159รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



160 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



161รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



162 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



163รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



164 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



165รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



166 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



167รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



168 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



169รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



170 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



171รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



172 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



173รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



174 รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



175รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

รายงานของผู ้สอบบัญชีและงบการเงิน



176
รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการ

รายงานของผู้สอบบัญ
ชีและงบการเงิน



177
รายงานประจ�าปี	2560

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ

รายงานของผู้สอบบัญ
ชีและงบการเงิน



178
รายงานประจ�าปี	2560
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการ

รายงานของผู้สอบบัญ
ชีและงบการเงิน



179
รายงานประจ�าปี	2560

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ

รายงานของผู้สอบบัญ
ชีและงบการเงิน
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กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร
990 ถนนพระรำม 4 แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2636 1000  โทรสำร 0 2636 0603-4
เว็บไซต์ www.gpf.or.th  อีเมล member@gpf.or.th

รำยงำนประจ�ำปี 2560 และรำยงำนของผู้สอบบัญ
ชีและงบกำรเงิน ปี 2560  I  กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญ

ข้ำรำชกำร


