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• ผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร ์
• สภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน ปี 2558 
• ผลการด าเนินงานด้านการลงทุน 
• ผลการด าเนินงานด้านสื่อสารสมาชิก 



วิสัยทัศน์ กบข. 

ไว้วางใจ 
มีการบริหารแบบมืออาชีพ ผลงานดี โปร่งใส รับผิดชอบ มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความ 
เชื่อมั่นและความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง 

เกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข 
ผลักดันนโยบายและด าเนินแนวทางสร้างความเพียงพอและความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิก  
เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณฯที่มีคุณภาพระดับพอเพียงโดยสามารถสนองตอบความ 
ต้องการที่หลากหลายของสมาชิกในระดับที่เหมาะสม 

สถาบันหลักที่สมาชิกไว้วางใจในการบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข 
สถาบันหลัก  
ผู้บุกเบิกการปฏิรูปด้านระบบการออมและการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณเป็นแหล่งสะสมและ 
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านระบบบ านาญ มีงานวิจัย สามารถใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างมี 
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสริมผลงานและบริการที่ดี 



เป้าหมายการลงทุน 

เป้าหมายการลงทุนของ กบข. คือ “ความปลอดภัยของเงินต้น” กับ “ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน” นโยบายการลงทุนของ กบข. คือ การบริหารเงินของกองทุนโดยมุ่งเน้นและให้
ความส าคัญในเรื่องของความสมดุลระหว่าง “ความปลอดภัยของเงินต้น” กับ “ผลตอบแทนจาก
การลงทุน” ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้สมาชิกมีมาตรฐานและคุณภาพของการ
ด ารงชีวิตที่เหมาะสมภายหลังการเกษียณ “หลักการลงทุน กบข.” นั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายแห่ง 

• กรอบของพระราชบัญญัติ กบข. 
• กฎกระทรวง 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความม่ันคงในการเกษียณของสมาชิก 
• ทบทวนสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างอายุสมาชิกใหม่   
• จัดท านโยบายการลงทุนและกรอบความเสี่ยงในการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน 
• ศึกษาทบทวนอัตราสะสม/สมทบของสมาชิกว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
• ขอขยายเพดานการลงทุนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 12 และขยายเพดานการ 
   ลงทุนต่างประเทศจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์ 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ 
• จัดอบรมพันธมิตรวิทยากร ท าให้สมาชิกในหน่วยงาน 12,813 คนได้รับความรู้ผ่านพันธมิตรวิทยากร  
• จัดสัมมนาให้กับสมาชิกและประชาชน แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานนโยบาย รวมถึงองค์กร 
   ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  
• สื่อสารข้อมูลผ่านส่ือมวลชนไปยังสมาชิกตลอดปี 2558 ข่าว กบข. ได้รับการตีพิมพ์ 183 ข่าว และ 
   ออกอากาศทางโทรทัศน์ 55 ข่าว 
• สื่อสารข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ มียอดผู้ท ารายการผ่านเว็บไซต์ 212,900 ครั้ง ยอดสมาชิกดาวน์โหลด 
   GPF Mobile Application อยู่ที่ 42,780 ราย (ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558)  
• ได้รับเกียรติจากนิตยสาร AsianInvestor เข้ารับรางวัลนักลงทุนสถาบันยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย 
   ตะวันออกเฉียงใต้ ประเภทกองทุนบ านาญภาครัฐและ Sovereign Wealth Fund ส าหรับกองทุนฯ 
   ที่มีความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล การลงทุน และนวัตกรรม และเป็นผู้น าการพัฒนาระบบและ 
   กระบวนการลงทุนในหมู่นักลงทุนสถาบันในภูมิภาคเอเชีย 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์ 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถองค์กร 
• บริหารจัดการองค์กรตามหลักการ iGRC  (Integrated Governance Risk Management and 
   Compliance) ในปี 2558 กบข. ได้จัดท ากรอบการด าเนินงานตามนโยบาย iGRC ปรับปรุงแผน 
   แม่บทบริหารความเสี่ยง  
• จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) ปี 2558 - 2561 และ 
   ปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้ 
   สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
   การใช้งานในปัจจุบัน 

 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์ 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ และผูกพันกับองค์กรสูง 
• ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานมีคุณสมบัติ “เก่ง ดี มีจิตบริการ” เพื่อสามารถให้ค าแนะน า 
   และบริการที่มีประสิทธิภาพแก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น 
• สามารถลดอัตราการลาออกของบุคลากร (ต่ ากว่าอัตราลาออกของธุรกิจการเงิน) และบุคลากรมี 
   ความผูกพันกับองค์กรสูงขึ้น  

 

ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์ 



สภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน ปี 2558 
• เศรษฐกิจโลกปี 2558  
   ภาพรวมเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวในอัตราชะลอตัวลงจากปีก่อน อัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.10 
 เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา GDP อยู่ท่ีร้อยละ 2.40 จากการบริโภคและการจ้างงาน 
 เศรษฐกิจสหภาพยุโรป GDP อยู่ที่ร้อยละ 1.60 
 เศรษฐกิจญี่ปุ่น GDP อยู่ที่ร้อยละ 0.50 
• เศรษฐกิจไทย 
   เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) อยู่ท่ีร้อยละ 2.80 เป็นผลจาก 
 การเติบโตของภาคการท่องเที่ยว 
 แรงสนับสนุนของนโยบายทางการคลังจากภาครัฐ 
 การด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารแห่งประเทศไทย  
 ข้อจ ากัดในการเติบโตคือ 
 ภาคการส่งออกและการลงทุนของภาคเอกชนเติบโตลดลงเป็นผลจากการฟ้ืนตัวของ     
     เศรษฐกิจโลกและระดับหนี้ภาคครัวเรือน 
 



ผลกระทบต่อการลงทุน 
• ตลาดตราสารทุนโลก หรือหุ้นโลก มีทั้งบวกและลบ 
 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 1.38 
 ยุโรป ร้อยละ 10.33 
 ญี่ปุ่น ร้อยละ 11.00 
 ประเทศเกิดใหม่ ติดลบ ร้อยละ 14.92 (คิดเป็นรูปของคา่เงินดอลลาร์สหรัฐ) 
 ตราสารทุนไทย (SET50) ติดลบ ร้อยละ 16.03 
• ตลาดตราสารหนี้โลก ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  
 พันธบัตรสหรัฐให้ผลตอบแทนที่ร้อยละ 0.86 
 พันธบัตรรัฐบาลไทยให้ผลตอบแทนที่ร้อยละ 4.00 
• ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ติดลบ เนื่องจากปริมาณความต้องการที่ลดลง 
ผลกระทบต่อค่าเงิน 
• ค่าเงินบาทอ่อนลงร้อยละ 9.66 

สภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน ปี 2558 



ผลการด าเนินงานด้านการลงทุน 



ผลการด าเนินงานด้านการลงทุน 
สัดส่วนการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2558 (กองส่วนสมาชิก) น  าหนัก (%) 

1. สินทรัพย์พื นฐาน 

   ตราสารหนี้ไทย 60.90 

   ตราสารหนี้โลก 1.50 

   ตราสารทุนไทย 10.20 

   ตราสารทุนโลก  13.40 

2. สินทรัพยท์างเลือก 

   อสังหาริมทรัพย์ 6.90 

   Private Equity 2.00 

   สินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ 5.10 

รวม 100.00 



อัตราผลประโยชน์สุทธิของสมาชิกระยะยาว เปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อและดอกเบี ยเงินฝาก 
หน่วย : ร้อยละ 

  ปี 2558 เฉลี่ย 3 ปี เฉลี่ย 5 ปี เฉลี่ย 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง 
กบข. (กองทุนส่วนสมาชิก) 3.41   4.88    4.94    4.93   6.70 
อัตราเงินเฟ้อ -0.85   0.57   1.70  2.31  2.59 
มากกว่าอัตราเงินเฟ้อ 4.26  4.31  3.24  2.62  4.11 
ดอกเบี้ยเงินฝาก 1.55  1.91  2.12  2.14  2.96 
มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก 1.86  2.97  2.82  2.79  3.74 

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 58 
              2. ข้อมูลอัตราดอกเบี ยเงินฝากประจ า ค านวณจากอัตราดอกเบี ยเงินฝากประจ าอายุ 12 เดือน เฉลี่ย 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 

ผลการด าเนินงานด้านการลงทุน 
สินทรัพย์ของ กบข. 

หน่วย :  ล้านบาท 
  2558 2557 2556 
สินทรัพย์สุทธิ   713,692 713,945 636,863 
    ส่วนของสมาชิก   344,115 496,035 458,502 
    ส่วนของเงินส ารอง   369,577 217,910 178,361 
ผลประโยชน์สุทธิ    23,180 37,811 23,644 
    ส่วนของสมาชิก    14,098 30,720 20,346 
    ส่วนของเงินส ารอง      9,082 7,091 3,298 
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย       0.22 0.22 0.26 



ผลการด าเนินงานด้านสื่อสารสมาชิก 
1. เดินสายให้ความรู้สมาชิกในเรื่องการจัดการลงทุน บริการของ กบข. และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 
2. ให้ความรู้เสริมด้านการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ  
    2.1 โครงการให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน  
    2.2 จัดสัมมนาเรื่อง “เงินใช้หลังเกษียณ : ความรับผิดชอบของใคร ท าอย่างไรให้พอเพียง” 
    2.3 จัดโครงการ CSR 2015 กิจกรรมภายใต้โครงการ ได้แก่ 
              - สัมมนาเรื่อง “ท าอย่างไรให้มีเงินหลักล้านในวัยเกษียณ”  
              - สัมมนาเรื่อง “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ บริหารหนี้”  
              - จัดท าและเผยแพร่หนังสือเรื่อง “เงินใช้หลังเกษียณ ท าอย่างไรให้เพียงพอ” 
3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้สามารถสื่อสารเนื้อหาได้ง่ายและเข้าถึงสมาชิกได้รวดเร็ว 
    3.1 สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Undo  ประกอบด้วย 
          - เอกสารส่งตรงถึงสมาชิกที่มีสิทธิ Undo 
 - วีดิทัศน์ชุด “Undo รู้ไว”้ 
              - โปรแกรมประมาณการเงินที่จะได้รับหรือไม่ได้รับกรณีใช้สิทธิ Undo 
    3.2 สื่อ กบข. ได้แก่ เว็บไซต์ กบข. / GPF Mobile Application /เฟซบุ๊ก 
    3.3 สื่อประชาสัมพันธ์โครงการออมต่อ ได้แก่ เว็บไซต์ออมต่อ และ เอกสารส่งตรง  



ผลการด าเนินงานด้านสื่อสารสมาชิก 
4. จัดสวัสดิการให้กับสมาชิก โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อน าสินค้าและบริการส่วนลดราคา 
    พิเศษมาเสนอให้สมาชิก ได้แก่  
    - ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยส าหรับการกู้ซื้อบ้าน 
   - สินเชื่อรถยนต์  
    - เบี้ยประกันอัตราพิเศษ  
 - บัตรสมาชิกบางจาก – กบข. 
5. จัดฝึกอบรมอาชีพ เพื่อเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก 
 
 



ขอขอบคุณ 
29 พฤษภาคม 2559 


