
                                                                                                           

 

 

 
การประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2559 

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559   
ณ ห้องคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์  ชัน้ 4  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

.................................... 
เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 30 พฤษภาคม 2559  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ได้จดัให้มี 

การประชมุใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจ าปี 2558  ขึน้เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 81 แหง่พระราชบญัญตัิกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539  มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชมุ จ านวน 438  คน หรือคดิเป็นร้อยละ    
87.25 ของสมาชิกจ านวน  502 คน ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการประชมุ  
 
  นายสมชยั  สจัจพงษ์ ปลดักระทรวงการคลงั ในฐานะประธานกรรมการ  กบข. ได้กล่าวเปิด
การประชมุและแจ้งวตัถปุระสงค์ของการจดัการประชมุว่า  เพ่ือให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้รายงานผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน และการรับจา่ยเงินของกองทนุในปี 2558 และเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกแสดงความ
คดิเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงาน เพ่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร จะได้น ามาพิจารณาปรับปรุง
การด าเนินงานให้ดียิ่ง ๆ ขึน้ เพ่ือประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดแก่สมาชิกตอ่ไป 
 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชมุ ประธานกรรมการแจ้งวาระการประชมุเพ่ือท่ีประชมุทราบ และ 
เลขาธิการกลา่วแนะน าคณะกรรมการทัง้คณะ  จากนัน้ประธานกรรมการด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชมุ สาระส าคญัโดยสรุปมีดงันี ้ 

 
          วาระที่ 1   เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

     ประธานกรรมการแจ้งท่ีประชมุเพ่ือทราบดงันี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้รับทราบสรุปผลการประชมุใหญ่ผู้แทนสมาชิกปี 2558 เม่ือ 

วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558  และได้มีการประกาศรายงานการสอบบญัชีของ  กบข. ในราชกิจจานเุบกษาแล้ว 
2. พระราชบญัญตัิการกลบัไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2557  

ก าหนดให้สมาชิกท่ีมีความประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชบญัญตัิบ าเหน็จบ านาญเดิม  แสดงความประสงค์
ภายในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558  ซึง่จะท าให้สมาชิกภาพของสมาชิกสิน้สดุลงวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558  ปรากฎวา่มี
สมาชิกใช้สิทธิจ านวน 248,685  คน  กบข. ได้จา่ยเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมคืนให้แก่สมาชิก 
จ านวน 54,214 ล้านบาท ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด   นอกจากนัน้ ยงัได้โอนเงินท่ีผู้แสดงความ
ประสงค์ Undo ไมมี่สิทธิได้รับไปยงับญัชีเงินส ารอง ซึง่เป็นเงินของรัฐท่ีอยูท่ี่ กบข. อีกจ านวน 116,926 ล้าน 
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บาท  การจดัสรรเงินเพ่ือเตรียมจา่ยเงินคืนสมาชิก และโอนไปยงับญัชีเงินส ารองดงักลา่ว  กบข. ได้ด าเนินการ
ด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั  เพ่ือไมใ่ห้มีผลกระทบตอ่สมาชิกท่ีออก  สมาชิกท่ีคงอยูก่บั กบข.  และระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ   กบข. สามารถด าเนินการได้ผลดีตอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุภาคสว่น 
 

วาระที่ 2   รายงานผลการด าเนินงานปี 2558   
      สรุปผลการด าเนินงานปี 2558 มีสาระส าคญั ดงันี ้ 

1. ผลการด าเนินงานโดยรวม  
(1)  ภาวะเศรษฐกิจและการลงทนุ  

ปี 2558 สภาวะเศรษฐกิจและการลงทนุของโลก มีลกัษณะฟืน้ตวัในประเทศ 
สหรัฐอเมริกา  ยโุรป และญ่ีปุ่ น ขณะท่ีกลุม่ประเทศเกิดใหมเ่ตบิโตลดลง จากภาวะเศรษฐกิจและการลงทนุ
ดงักลา่วสง่ผลกระทบให้ตลาดตราสารทนุโลก หรือหุ้นโลกได้รับแรงกดดนัท าให้ผลตอบแทนการลงทนุใน
ประเทศพฒันาแล้ว ตดิลบร้อยละ 0.20 และผลตอบแทนการลงทนุในประเทศเกิดใหม่ ตดิลบร้อยละ 14.73 
ตลาดตราสารหนีโ้ลก ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึน้เล็กน้อย โดยพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐให้ผลตอบแทนท่ีร้อยละ 0.86 
ตลาดสินค้าโภคภณัฑ์ให้ผลตอบแทนตดิลบเน่ืองจากปริมาณความต้องการท่ีลดลง  ส าหรับประเทศไทย ได้รับ
ผลกระทบการจากสง่ออกท่ีชะลอตวั แตภ่าครัฐได้ด าเนินนโยบายทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้เศรษฐกิจ
ไทยเตบิโตท่ีร้อยละ 2.8 ขณะท่ีตลาดหุ้นไทยในกลุม่ 50 อนัดบัแรกปรับตวัลดลงร้อยละ 16.30 ตามภาวะ
เศรษฐกิจโลก  ตลาดตราสารหนีไ้ทยให้ผลตอบแทนในเกณฑ์ดีท่ีร้อยละ 4 

(2) การลงทนุของ กบข. 
กบข. ใช้ดลุยพินิจอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัในการจดัการลงทนุ  เพ่ือ 

เน้นความปลอดภยัของเงินต้นตามกรอบความเส่ียงท่ีคณะกรรมการก าหนด และสดัส่วนการลงทนุอยูใ่นกรอบ
นโยบายการลงทนุ  ณ 31 ธันวาคม 2558 มีการลงทนุในตราสารหนีไ้ทยร้อยละ 60.9 ตราสารหนีโ้ลกร้อยละ 
1.5 ตราสารทนุไทยร้อยละ 10.2 ตราสารทนุโลก ร้อยละ 13.4 สินทรัพย์ทางเลือกและอ่ืน ๆ ร้อยละ 14.0  

อตัราผลตอบแทนการลงทนุของ กบข. อยูท่ี่ร้อยละ 3.41 ซึง่สงูกวา่อตัรา 
ดอกเบีย้เงินฝากเฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ซึง่อยูท่ี่ประมาณ ร้อยละ 1.55 และสงูกวา่อตัราเงินเฟ้อ
ท่ีตดิลบร้อยละ 0.9 โดย กบข. มีสินทรัพย์สทุธิ 713,691.81 ล้านบาท ผลก าไรสทุธิ 23,180.10 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2557  จ านวน 14,630.65 ล้านบาท 

(3)  ผลงานส าคญัด้านสมาชิกท่ีส าคญั  
- โครงการเดนิสายให้ความรู้สมาชิกเก่ียวกบัการลงทนุ การจดัการลงทนุ   

บริการส าคญัตา่ง ๆ ของ กบข. เชน่ การออมเพิ่ม การออมตอ่ เปล่ียนแผนการลงทนุ การให้ความรู้ด้านการ
วางแผนทางการเงินเพ่ือการเกษียณ 
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- การประชาสมัพนัธ์ กบข. ผลิตส่ือประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้ส่ือสารเนือ้หาได้ 

ง่าย และเข้าถึงสมาชิกได้รวดเร็ว อาทิ ส่ือประชาสมัพนัธ์โครงการ Undo ท่ี กบข. มีการผลิตส่ือสง่ตรงถึง
สมาชิกท่ีมีสิทธิ Undo ทกุคน เพ่ือประกอบการตดัสินใจของสมาชิก การผลิตส่ือเว็บไซต์ เว็บไซต์เฉพาะเร่ือง 
อาทิ เว็บไซต์ออมตอ่  

- กิจกรรมสวสัดกิาร กบข. ได้ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง  
เพ่ือน าสินค้าและบริการสว่นลดแก่สมาชิก สวสัดกิารส่วนลดท่ีสมาชิกนิยมใช้บริการตอ่เน่ือง ได้แก่ ส่วนลด
อตัราดอกเบีย้ส าหรับการกู้ ซือ้บ้านกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเช่ือรถยนต์ เบีย้ประกนัอตัราพิเศษ 
นอกจากนี ้กบข. ยงัมีการจดัฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่สมาชิกด้วย 
 

2. รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน  
  นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ ผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะ 

ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน รายงานท่ีประชุมเพ่ือทราบว่า คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน เป็น
คณะอนกุรรมการท่ีจดัตัง้ขึน้ตามมาตรา 30 แหง่พระราชบญัญตักิองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการลงทนุตอ่คณะกรรมการ รวมถึงก ากบัดแูล ติดตามการลงทนุของกองทุน  
และด า เนินการในเ ร่ือง อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการจดัการลงทุนอนุมัติการลงทุนในบางเร่ืองภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้การบริหารงานด้านการลงทนุของกองทนุเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้   
       องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน ประกอบด้วย ผู้ อ านวยการ
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั เป็นประธานอนุกรรมการ  มีนายอมัพร  แสงมณี ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 
และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการแต่งตัง้ 4 ท่าน คือ นางวิวรรณ  ธาราหิรัญโชติ  นายศุภวุฒิ  สายเชือ้ รอง
ศาสตราจารย์ชโยดม  สรรพศรี และนายธาดา  พฤฒิธาดา เป็นอนกุรรมการ โดยมี เลขาธิการคณะกรรมการ 
กบข. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และมีท่ีปรึกษา 2 ท่าน คือ นายชัยวฒัน์  โควาวิสารัช  นายปัญญา  
จรรยารุ่งโรจน์ 

ผลงานส าคญัปี 2558 โดยสรุป มีดงันี ้ 
(1) การลงทนุและผลตอบแทน 

 คณะอนกุรรมการจดัการลงทนุได้ตดิตามผลการด าเนินงานด้านลงทนุเป็นประจ าและ
สม ่าเสมอ  และได้ให้ค าแนะน าแก่ส านกังานในการปรับกลยทุธ์การลงทนุให้ทนัตอ่สถานการณ์  โดยเน้นย า้ให้
ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัการลงทนุโดยรวมทัง้ในแง่ผลตอบแทนและความเส่ียงควบคูไ่ปด้วย 

 ปีท่ีผา่นมา กบข. น าเงินของสมาชิกไปลงทนุสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทนุก่อน
หกัคา่ใช้จา่ยในอตัราร้อยละ 3.60  หรือหลงัหกัคา่ใช้จ่ายท่ีอตัราร้อยละ 3.41  ซึ่งสงูกว่าอตัราเงินเฟ้อและอตัรา
ดอกเบีย้เงินฝากธนาคารค่อนข้างมาก  ท่ามกลางสภาวะการลงทุนท่ีไม่ดีนัก  สถานการณ์ดอกเบีย้ต ่าในปี 
2558  ส่งผลให้กองทุนได้รับผลตอบแทนพันธบัตรและตราสารหนีไ้ทยร้อยละ 3.8  ขณะท่ีหุ้ นไทยให้
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ผลตอบแทนติดลบร้อยละ -14.26  และหุ้นโลกให้ผลตอบแทนเป็นบวกร้อยละ 10.39  การท่ีกองทุนสามารถ
สร้างผลตอบแทนในระดบัท่ีดีจึงเกิดจากการกระจายการลงทนุท่ีหลากหลายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  มี
การก าหนดกลยทุธ์การลงทนุ ติดตาม และปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์  รวมทัง้มีระบบงานลงทุน 
ระบบตดิตามการลงทนุ และระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

(2) การด าเนินงานด้านลงทนุเพ่ือรองรับโครงการ Undo 
 ความส าเร็จของการจัดการกองทุนรองรับโครงการ Undo หรือการแสดงความ

ประสงค์ของสมาชิกเพื่อกลบัไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญข้าราชการในช่วงคร่ึงแรกของปี  ซึ่ง มีการจ่ายคืนเงิน
สมาชิกท่ีแสดงความประสงค์ Undo จ านวนร้อยละ 36.74 ของสมาชิกท่ีมีสิทธิทัง้หมด  และการน าส่งเงินเข้า
บญัชีเงินส ารองตามโครงการดงักลา่วลลุว่งไปด้วยความเรียบร้อยตามก าหนดเวลา 

ในการนีค้ณะอนุกรรมการจดัการลงทุนได้อนุมัติการปรับแผนการด าเนินงานเก่ียวกับ
ผู้จดัการกองทุนภายนอกและเงินลงทุนทางเลือก  เพ่ือให้ กบข. เตรียมสภาพคล่องส าหรับรองรับการจ่ายคืน
เงินโครงการ Undo ให้สอดคล้องกบัจ านวนผู้ ใช้สิทธิจริง  ซึ่งนอกจากจะช่วยให้การจ่ายคืนเงินสมาชิกและการ
น าส่งเงินเข้าบญัชีเงินส ารองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยไม่กระทบต่อสมาชิกส่วนท่ียังคงอยู่กับกองทุน  
รวมถึงไม่กระทบตลาดเงินตลาดทุนในประเทศแล้ว  กองทุนยงัสามารถด าเนินแผนจัดสรรการลงทุนส าหรับ
เงินกองทนุส่วนท่ีเหลือได้อย่างต่อเน่ืองอีกด้วย   และต่อมาคณะอนุกรรมการได้ติดตามให้ส านกังานทบทวน
โครงสร้างอายุของสมาชิกกองทนุภายหลงัโครงการ Undo  และศึกษาทบทวนเป้าหมายสดัส่วนการลงทุนท่ี
เหมาะสม  โดยค านงึถึงระดบัราคาของหลกัทรัพย์ ตลอดจนข้อจ ากดัด้านสดัส่วนการลงทนุตามกรอบกฎเกณฑ์
ของกองทนุ   เพ่ือให้ กบข. มีแผนจดัสรรการลงทนุท่ีมีประสิทธิภาพ  สอดรับกบัวงจรเศรษฐกิจท่ียงัคงอยู่ในช่วง
ฟืน้ตวัตอ่เน่ืองมาจนถึงปี 2559 

(3) การพิจารณาคดัเลือกผู้จดัการกองทนุและผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุ  
 คณะอนุกรรมการได้อนมุตัิการด าเนินงานด้านลงทนุในหลายเร่ือง  เพ่ือให้การลงทุน

เป็นไปตามเป้าหมายการสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่สมาชิกในระยะยาว เชน่ การปรับเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านลงทนุให้มีความท้าทาย การอนมุตัิผลการคดัเลือกผู้จดัการกองทนุตราสารทนุไทย การผลกัดนั
แผนพฒันาการบริหารอตัราแลกเปล่ียน การปรับชว่งอตัราสว่นการป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงิน
ลงทนุในสินทรัพย์ตา่งประเทศ รวมทัง้การอนมุตัผิลการคดัเลือกผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินในประเทศและผู้ เก็บรักษา
ทรัพย์สินตา่งประเทศของกองทนุ 
        

3. รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ 
นายวิสตูร  ประสิทธ์ิศริิวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ใน     

ฐานะ ประธานอนุกรรมการสมาชิกสมัพนัธ์ รายงานท่ีประชุมเพ่ือทราบว่า คณะอนุกรรมการสมาชิกสมัพนัธ์
จดัตัง้ขึน้ตามมาตรา 32 แหง่พระราชบญัญตักิองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539  มีหน้าท่ีส าคญัคือ 
การเป็นส่ือกลางระหว่าง กบข. กับสมาชิก ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ กบข. แก่สมาชิก ช่วย



 

5 

 

 

เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และการบริหารจดัการกองทุนของ กบข. ให้สมาชิกได้รับทราบ รวมถึง
น าเสนอการจดัสวสัดกิารและสิทธิประโยชน์ส าหรับสมาชิก เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา  

องค์ประกอบของคณะอนกุรรมการสมาชิกสมัพนัธ์ ประกอบด้วย เลขาธิการ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   เป็นประธานอนุกรรมการ  นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธ์ิ  รองอธิบดี
กรมบญัชีกลาง เป็นผู้แทนกรมบญัชีกลาง นางจฑุารัตน์  โสดาศรี ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านการประชาสมัพนัธ์ 
เป็นผู้แทนกรมประชาสมัพันธ์  ผู้ แทนสมาชิก 5 ท่าน คือ นายบุญทวี  สาลี  นายสุทิน ลีปิ้ยะชาติ  พลเรือตรี              
ชัชชัย  โพธิพรรค  พันต ารวจเอกหญิง อุไรวรรณ สุธีดวงสมร นายภพ  เอครพานิช เป็นอนุกรรมการ โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เป็นอนกุรรมการและเลขานกุาร 

ผลงานส าคญัปี 2558  โดยสรุปมีดงันี ้ 
(1) การผลกัดนัให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัยทุธศาสตร์ด้าน 

การส่ือสารไปยงัสมาชิก 
คณะอนกุรรมการได้ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และเห็นชอบในเป้าหมายเชิง 

ยุทธศาสตร์ในการส่ือสารท่ี กบข. เสนอว่าต้องการ “สร้างความผูกพัน (Engagement) กับสมาชิก ด้วย
ผลิตภัณฑ์และการส่ือสารท่ีมีกลยุทธ์และเนือ้หาท่ีตรงกับลักษณะเฉพาะของสมาชิก ภายใต้ภารกิจ “ท าให้
สมาชิกเกิดความรู้สกึพงึพอใจและภมูิใจท่ีได้เป็นสมาชิก กบข. “                    

(2) การผลกัดนัให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัแผนงานส่ือสาร 
และการประชาสมัพนัธ์ 

คณะอนกุรรมการได้ให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และเห็นชอบในแผนงานส าคญั 5  
แผนงาน ซึง่แตล่ะแผนงานมีผลการด าเนินการงาน ดงันี ้  

แผนงานศกึษาความผกูพนัของสมาชิกท่ีมีตอ่ กบข. ผลการศกึษาพบวา่คา่ดชันี 
ความผกูพนัอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 65.6 ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกบัองค์กรทัว่ไปถือว่าคอ่นข้างดี ซึ่ง กบข. ก็จะน าผลท่ี
ได้รับไปก าหนดเป็นแผนงานและสร้างความสมัพนัธ์กบัสมาชิกตอ่ไป  

แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสาร และเพิ่มความสมัพนัธ์กบัสมาชิก (CRM)  
ผ่านกลไกพันธมิตรวิทยากร พันธมิตรส่ือส่วนราชการ และพันธมิตรตัวแทน   แผนงานนีจ้ัดท าขึน้เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีตวัแทน กบข. ท าหน้าท่ีส่ือสารข้อมลูท่ีเก่ียวกบั กบข. ไปยงัสมาชิกท่ีอยู่ในหน่วยงานอย่างครอบคลมุ 
ตอ่เน่ือง และรวดเร็ว ภายใต้แผนงานนี ้พนัธมิตรวิทยากรมีการจดับรรยายตามเป้าหมายท่ีก าหนด ครอบคลุม
สมาชิกกว่า 12,000 คน ในขณะท่ีพนัธมิตรตวัแทนมีการส่ือสารกบั กบข.อย่างตอ่เน่ืองผ่านทาง Web Portal 
ซึง่เป็นชอ่งทางการส่ือสารแบบ 2 ทาง (2 Way Communications) ท่ีท าให้พนัธมิตรตวัแทนได้รับข้อมลูโดยตรง
จาก กบข. นอกจากนีพ้นัธมิตรส่ือสว่นราชการจาก 234 หน่วยงานระดบักรม ยงัให้ความร่วมมือประชาสมัพนัธ์
ข้อมลู กบข. ไปยงัสมาชิกผา่นส่ือประชาสมัพนัธ์ของหนว่ยงานอยา่งตอ่เน่ือง  
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แผนงานรณรงค์เผยแพร่ความรู้เร่ืองการวางแผนทางการเงินและการลงทนุ  

(Financial Literacy) กลุ่มเป้าหมายของแผนงานนี ้คือสมาชิกท่ีใช้บริการออมเพิ่มและเปล่ียนแผนการลงทุน 

โดย กบข. ได้เชิญวิทยากรผู้ เช่ียวชาญด้านการวางแผนทางการเงินและการลงทนุมาอบรมสมาชิกกลุม่นี ้

ไตรมาสละ 1 ครัง้เพ่ือตอ่ยอดความรู้และกระตุ้นให้สมาชิกบริหารเงินและลงทนุอย่างสม ่าเสมอ โดยมีสมาชิกท่ี

ผา่นการอบรมไปจดัการอบรมตอ่ให้กบัสมาชิกในหน่วยงานจ านวน 12 ครัง้ กบข. ยงัได้น าเร่ืองราวของสมาชิก

ท่ีประสบความส าเร็จมาผลิตเป็นวิดีทศัน์จ านวน 3 เร่ือง ได้แก่ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ บริหารหนี ้และเผยแพร่

ทางเว็บไซต์ กบข. และทาง YouTube อีกด้วย 

แผนงานสร้างอาชีพเสริมรายได้ เป้าหมายของแผนงานนีคื้อการให้ความรู้ในการ 

ประกอบอาชีพเสริมเพ่ือช่วยสมาชิกลดรายจ่ายในครัวเรือนและสร้างรายได้ในอนาคต โดย กบข. ได้จดัอบรม

ฝึกอาชีพเพ่ือลดรายจา่ยและเพิ่มรายได้ในทกุภมูิภาคของประเทศ 

แผนการส่ือสารเร่ืองการกลบัไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบญัญตัิ  

บ าเหน็จบ านาญ พ.ศ. 2494 หรือ ท่ีเรียกกันทัว่ไปว่า Undo ส าหรับแผนการส่ือสารนีเ้ป็นแผนการส่ือสารท่ี

ส าคญัซึง่ กบข. ได้ท างานร่วมกบักรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั เพื่อพฒันาเนือ้หาส่ือสาร โปรแกรมประเมิน

เบือ้งต้นเพ่ือประกอบการตดัสินใจส าหรับข้าราชการและผู้ รับบ านาญ ความร่วมมือในการส่ือสารเร่ืองนีถื้อว่า

ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งย่ิง เพราะสามารถเข้าถึงสมาชิกทัว่ประเทศท่ีมีสิทธ์ิ Undo ได้อยา่งรวดเร็ว สมาชิก

มีความเข้าใจและสามารถตดัสินใจได้เองภายใต้ข้อมลูเหล่านัน้  

 

4. รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  

        นายมนสั  แจม่เวหา อธิบดีกรมบญัชีกลาง ในฐานะประธานอนกุรรมการ 

ตรวจสอบ รายงานท่ีประชมุเพ่ือทราบวา่ คณะอนกุรรมการตรวจสอบได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ กบข.  
มีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน  และเปิดเผย
ข้อมูลตามหลักการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป สอบทานความมีประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียง การควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และการก ากับการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือให้ กบข. มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

     องค์ประกอบของคณะอนกุรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นายมนสั  แจม่เวหา  

อธิบดีกรมบญัชีกลาง เป็นประธานอนกุรรมการ  นายเมธี  สภุาพงษ์ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นาย
พิมล  ธรมมพิทักษ์พงษ์ นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ พลต ารวจตรีติณภัทร  ภุมรินทร์ นายกรีฑา  สพโชค นาย
สราวุธ  เบญจกุล เป็นอนุกรรมการ และนายศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล เป็นท่ีปรึกษา โดย มีผู้ อ านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานกุาร 
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ผลงานส าคญั ปี 2558 มีดงันี ้ 
1. สอบทานงบการเงินส าหรับปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  และอนมุตังิบ 

การเงินรายไตรมาสของ กบข. และงบการเงินรวมของ กบข. และบริษัทย่อย โดยมีความเห็นสอดคล้องกับ
ผู้สอบบญัชีวา่งบการเงินได้จดัท าขึน้อย่างถกูต้อง เช่ือถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ โดยได้เชิญผู้สอบบญัชีจากส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินผู้สอบบญัชีและฝ่าย
จดัการเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ท่ีพิจารณางบการเงิน  และประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพ่ือ
ปรึกษาหารืออยา่งอิสระในการปฏิบตังิานของผู้สอบบญัชี 
   2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบคา่สอบบญัชีประจ าปี 2558 โดยส านกังานการตรวจ
เงินแผน่ดนิและเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ
   3.  สอบทานความมีประสิทธิผลและความเพียงพอของการจดัการความเส่ียงและ
ระบบการควบคมุภายใน   สอบทานการตรวจสอบประจ าปีให้ครอบคลมุกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีมีความเส่ียง
สงู รับทราบประเด็นการตรวจสอบท่ีส าคญั และการติดตามการด าเนินการแก้ไข สอบทานกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ สอบทานการประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้าน
คอรัปชัน่ของ กบข. รวมทัง้การก ากบัให้มีการประเมินคณุภาพงานตรวจสอบภายใน พิจารณาผลการประเมิน
และการจดัการความเส่ียง และผลการประเมินระบบการควบคมุภายในของฝ่ายงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคมุ
ภายใน พ.ศ. 2544 และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข โดยให้ความเห็นว่า การควบคมุภายในและการจดัการ
ความเส่ียงของ กบข. โดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม และไมพ่บประเดน็หรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 

4.  สอบทานประสิทธิผลของระบบก ากบัการปฏิบตังิานตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ กบข. โดยมีความเห็นว่าการก ากบัดแูลให้ปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีการตดิตามการปรับปรุงอยา่งใกล้ชิด 

5.  จดัให้มีระบบแจ้งและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีมีผู้สง่หนงัสือร้องเรียนและแจ้ง 
เบาะแส โดยการรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ กบข. ทราบตามนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการ 

6.  ทบทวนกฎบตัรคณะอนกุรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในให้ 
ครอบคลุม และชดัเจนยิ่งขึน้ รวมถึงการประเมินตนเองของอนุกรรมการตรวจสอบ ทัง้ในภาพรวมและแต่ละ
บุคคล เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบตามแนว
ทางการก ากบัดแูลกิจการโดยผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ดี 
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วาระที่ 3    รายงานฐานะการเงนิ การรับจ่ายเงินของกองทุนปี 2558 

1. รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงนิ ปี 2558 
เลขาธิการรายงานฐานะการเงินและการรับจา่ยเงินของกองทนุปี 2558 สาระส าคญั 

มีดงันี ้  
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ  ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของ กบข.ได้ตรวจสอบงบการเงินรวม 

ของ กบข.และกิจการท่ี กบข. มีอ านาจควบคมุ  และงบการเงินเฉพาะของ กบข.  ซึง่ประกอบด้วย  งบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และงบรายได้และคา่ใช้จา่ย งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์
สทุธิ และงบกระแสเงินสด  ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แล้ว มีความเห็นว่า งบการเงิน ปี 2558 
แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  และคณะอนกุรรมการตรวสอบได้สอบทานงบการเงินดงักลา่วแล้วมีความเห็นเชน่เดียวกบัผู้สอบบญัชี 
 

2. รายงานสรุปฐานะการเงนิและการรับจ่ายเงนิของกองทุน  
     กบข. เป็นองค์กรท่ีมีสว่นได้เสียตอ่สาธารณะ ซึง่มาตรฐานการบญัชีก าหนดให้ 

ต้องจดัท างบการเงินรวม โดยน างบการเงินของกิจการท่ี กบข. มีอ านาจควบคมุมาจดัท างบการเงินรวมกบั 
กบข. เป็นกลุม่กิจการ เสมือนวา่เป็นกิจการเดียวกนั  กิจการท่ี กบข. มีอ านาจควบคมุ มี 4 กิจการ มีมลูคา่รวม 
3,335  ล้านบาท กิจการท่ี กบข.ลงทนุโดยมิได้มีอ านาจควบคมุ แตมี่อิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั (เน่ืองจากมี
ตวัแทนอยูใ่นคณะกรรมการบริษัทของกิจการดงักล่าว) ถือเป็นบริษัทร่วม ต้องแสดงเงินลงทนุด้วยวิธีสว่นได้เสีย 
โดย กบข. มีเงินลงทนุในบริษัทร่วมจ านวน 3 บริษัท มลูคา่รวม 732 ล้านบาท  การน าบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม
มาจดัท างบการเงินรวมดงักลา่ว มีผลตอ่ กบข. น้อยมาก รวมกนัประมาณ ร้อยละ 0.6 ของสินทรัพย์สทุธิรวม  

ณ 31 ธนัวาคม 2558 กบข. มีสินทรัพย์สทุธิ  713,692 ล้านบาท ลดลง 253 ล้านบาท เม่ือ 
เทียบกบัสิน้ปี 2557 ซึง่มีมลูคา่สินทรัพย์สทุธิอยูท่ี่ 713,945 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.04  

สินทรัพย์สทุธิจ านวน 713,692 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการท่ีส าคญั คือ เงินลงทนุใน 
หลกัทรัพย์ 706,454  ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5,334  ล้านบาท  ลกูหนีก้ารขายหลกัทรัพย์    
3,236 ล้านบาท และหนีส้ิน (เจ้าหนีจ้ากการซือ้หลกัทรัพย์) 784 ล้านบาท 

สินทรัพย์สทุธิท่ีลดลง 253 ล้านบาท  มีท่ีมาจาก เงินจา่ยคืนสมาชิก (รวม Undo) 78,813 ล้าน 
บาท จ่ายคืนกระทรวงการคลงั 809 ล้านบาท เงินโอนเข้ากองส ารองกรณี Undo จ านวน 116,926 ล้านบาท 
ลดลงจากการเปล่ียนวิธจากวิธีสว่นได้เสียเป็นวิธีมลูคา่ยตุธิรรม 4,377 ล้านบาท  ขณะท่ีเงินรับเข้าบญัชีสมาชิก 
34,925 ล้านบาท รับเงินส ารอง (รวม Undo) 142,567 ล้านบาท ผลประโยชน์สุทธิส าหรับปี 2558 จ านวน 
23,180 ล้านบาท  
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  3.  ผลการด าเนินงาน หรือรายได้ค่าใช้จ่ายระหว่างปี 2558  

   ปี 2558  กบข. มีผลประโยชน์สทุธิจ านวน 23,180 ล้านบาท รายการสว่นใหญ่ คือ  รายได้ 
จากการลงทนุ ทัง้ในรูปเงินปันผล ดอกเบีย้  22,408  ล้านบาท รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์ 1,250 ล้านบาท  
ก าไรจากการขายเงินลงทนุ 11,165 ล้านบาท ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการปรับมลูคา่ 13,157 ล้านบาท ก าไร
จากอตัราแลกเปล่ียน 3,034 ล้านบาท ในขณะท่ีมีคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน รวม 1,567 ล้านบาท  

 
วาระที่ 4  เร่ืองเพื่อทราบ 

   4.1   แผนยุทธศาสตร์ ปี 2559  
กบข. ได้ก าหนดวิสยัทศัน์ของ กบข. วา่ กบข. คือ “สถาบนัหลกัในการบริหารเงินออม 

เพ่ือการเกษียณสขุท่ีสมาชิกไว้วางใจ” เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมาย กบข. จงึได้จดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ขึน้ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์กร ซึง่สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวฒันธรรม
ขององค์กร 

ในปี 2559 กบข.ได้ก าหนดแผนยทุธศาสตร์ 4 ด้าน ซึง่แตล่ะด้านมีแผนงานตา่ง ๆ  
ดงันี ้
   ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความมัน่คงในการเกษียณของสมาชิก ประกอบด้วย 2
แผนงาน คือ 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกในเร่ืองความแตกตา่ง 
ของแผนสมดลุตามอายกุบัแผนการลงทนุอ่ืนของ กบข. พร้อมศกึษาความคดิเห็นของสมาชิกในการผลกัดนัให้
แผนสมดลุตามอายเุป็นแผนหลกัในอนาคต  

2. ศกึษาโอกาสและแนวทางเพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกเพิ่มอตัราการออม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: เสริมสร้างความเช่ือมัน่และไว้วางใจ ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ 
1. ให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการลงทนุแก่สมาชิก 
2. พฒันาโปรแกรมประเมินความเพียงพอของเงิน ณ วนัเกษียณ โปรแกรมออมเพิ่ม  

โปรแกรมออมตอ่ 
3.  บริหารความสมัพนัธ์กบัเจ้าหน้าท่ีตวัแทน กบข. และผู้แทนสมาชิก กบข. ท่ีเป็น 

กลไกส าคญัในการเข้าถึงสมาชิก เพราะท าหน้าท่ีส่ือสาร ให้ความรู้ ให้บริการแก่สมาชิกท่ีอยูใ่นหนว่ยงาน 
4. เผยแพร่ความรู้ตอ่สาธารณชนในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารกองทนุเพ่ือ 

การเกษียณและการจดัการลงทนุ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3: พฒันากระบวนการและเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของ
องค์กร ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานด้านการก ากบัดแูลกิจการ การบริหารความเส่ียง  
การควบคมุภายในและการปฏิบตัติามกฎระเบียบ 

2. ศกึษาแนวทางการปรับโครงสร้าง การบริหารกองทนุให้ได้มาตรฐานสากล พร้อม 
ปรับปรุงระบบเพ่ือรองรับ กลยทุธ์การลงทนุใหม่ 

3. พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขบัเคล่ือนงานบริการสมาชิก 
4. น าเสนอประเดน็และข้อจ ากดัทางกฎหมายเพ่ือให้สามารถบริการสมาชิกได้มี 

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: พฒันาบคุลากรสูค่วามเป็นเลิศและผกูพนักบัองค์กรสงู   
ปลกูฝังวฒันธรรมองค์กร “เก่ง ดี มีจิตบริการ” ให้พนกังานมีความเข้าใจและปฏิบตัิ 

อยา่งเป็นรูปธรรม 

 

4.2  สรุปผลการจัดสัมมนาผู้แทนสมาชิกปี 2559 

นางศรีกญัญา  ยาทิพย์ รองเลขาธิการ กลุม่งานสมาชิกสมัพนัธ์ รายงานท่ีประชมุเพ่ือ 

ทราบ สรุปผลการสมัมนาผู้แทนสมาชิกท่ีจดัขึน้ เม่ือวนัท่ี 28 – 29 พฤษภาคม 2559 (ก่อนการประชมุใหญ่ใน

วนัจนัทร์ท่ี 30 พฤษภาคม 2559) สาระส าคญั มีดงันี ้ 

1.  ส านกังานได้จดัให้มีการสมัมนาผู้แทนสมาชิกขึน้ก่อนวนัประชมุใหญ่ผู้แทน 

สมาชิกเพ่ือจดักิจกรรมอบรมบรรยาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  เปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความเห็นและ

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน และการส ารวจความคดิเห็นของสมาชิก รวมถึงจดัให้มีกิจกรรมเพื่อ

สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้แทนสมาชิกและทีมงาน กบข. อีกด้วย  

2. จ านวนผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมการสมัมนามีจ านวน 456 คน หรือคิดเป็นร้อยละ  

90.84 ของจ านวนผู้แทนสมาชิก ซึง่ได้สะท้อนความเห็นในด้านตา่ง ๆ รวมถึงความเห็นในประเดน็การแก้ไข

กฎหมาย กบข. ซึง่ผู้แทนสมาชิกสว่นใหญ่แสดงความเห็นด้วยในหลายเร่ือง เชน่ การแก้ไขเพ่ือให้สมาชิกใหม่

ทกุคนเป็นผู้แสดงความประสงค์เลือกแผนการลงทนุเอง  ให้แผนสมดลุตามอายเุป็นแผนหลกัของสมาชิกใหม ่  

ให้มีการออมเงินเพิ่มมากกว่าร้อยละ 12 
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   3.  ส านกังานได้จดัทีมเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตอบค าถามสมาชิกทกุค าถาม และเปิดโอกาสให้

ผู้แทนสมาชิกแสดงความเห็น  ข้อเสนอแนะท่ีส าคญั คือ  

   (1) การประชมุ  

    -  ควรจดัการประชมุใหญ่ผู้แทนสมาชิกมากกวา่ปีละ 1 ครัง้  

-  ควรจดัการสมัมนาผู้แทนสมาชิกท่ีตา่งจงัหวดัด้วย 

(2) บริการใหม ่  

- ควรเพิ่มการดแูลสมาชิกก่อนเกษียณอายรุาชการ เพ่ือให้มีความพร้อมก่อน 

เกษียณอายรุาชการ  

                       (3) ควรแก้ไขกฎหมาย เพ่ือให้สมาชิกท่ีเกษียณอายไุด้รับเงินตา่ง ๆ เช่นเดียวกบั 

สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการ  ให้สิทธิในเงิน กบข. เป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัเงินกู้ ได้  ให้ข้าราชการสว่นท้องถ่ิน
เข้าเป็นสมาชิก  ให้มีการรับประกนัผลตอบแทน  ให้จา่ยเงินปันผลคืนให้สมาชิกเป็นรายปี  
   

ช่วงสุดท้าย  เป็นการตอบข้อซักถามของผู้แทนสมาชิก โดยประธานกรรมการ  
กรรมการ และเลขาธิการ  และเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  โดย
สรุป มีดงันี ้ 
 
ค าถามเก่ียวกับงบการเงนิ 

1. คา่ใช้จา่ยสง่เสริมการขายคืออะไร ท าไมเพิ่มขึน้จาก 5.7 ล้านบาทในปี 2557  เป็น 17.7 ล้าน 
บาทในปี 2558  

ตอบ คา่ใช้จา่ยสง่เสริมการขายคือรายการทางบญัชีของกองทนุรวมสินทรัพย์ไทย 2 ซึง่เป็น 
บริษัทย่อยของ กบข. (เจ้าของโครงการซมัเมอร์เซ็ท เลคพ็อยท์ อพาร์ทเม้นท์ให้เชา่)  ปี 2557 มีการปรับปรุง
อาคารประมาณคร่ึงปี ท าให้ไมส่ามารถให้บริการให้ลกูค้าเชา่ได้  แตห่ลงัจากปรับปรุงเสร็จ ปี 2558 มีการเปิด
ให้บริการเตม็ปี จงึท าให้คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขายในการหาผู้ เช่าเข้าตกึเพิ่มสงูขึน้ดงักลา่ว  

2. ท าไม กบข. จงึมีหนีส้ิน 
ตอบ  หนีส้ินในงบการเงินปี 2558 มีจ านวน 1,678.4 ล้านบาท  สว่นใหญ่เป็นหนีส้ินท่ีเกิดจาก 

การด าเนินการธุรกิจปกติ ท่ีมีรายการลงทนุเกิดขึน้ แต ่กบข. ยงัไมไ่ด้จา่ยเงินออกไปเพราะตามแนวปฏิบตักิาร
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ จะให้มีระยะเวลาในการช าระเงิน 2 – 3 วนัแล้วแตป่ระเภทหลกัทรัพย์ 

3. บริษัทย่อยของ กบข. มีบริษัทอะไรบ้าง ท าธุรกิจอะไร  
ตอบ  บริษัทยอ่ยในท่ีนีห้มายถึงบริษัทหรือกองทนุท่ี กบข. ถือหุ้นมากกว่า ร้อยละ 50 มี 4 กิจการ  

ซึง่มีสินทรัพย์สทุธิรวม 4,067 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.57 ของสินทรัพย์สทุธิรวม กบข. และบริษัทย่อย 
ประกอบด้วย  
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(1) บริษัทไทย แอดมินิสเทรชัน่ เซอร์วิสเซส จ ากดั  เป็นบริษัทท่ี กบข. ถือหุ้นร้อยละ 100  
ประกอบธุรกิจงานทะเบียนสมาชิก  

(2) บริษัทจีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั  เป็นบริษัทท่ี กบข. ถือหุ้นร้อยละ 100  
ประกอบธุรกิจเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ท่ี กบข. เป็นเจ้าของ 

(3) บริษัทไทยพร็อสเพอริตี ้แอ๊ดไวซอร่ี จ ากดั เป็นบริษัทท่ี กบข. ถือหุ้นร้อยละ 51  ประกอบธุรกิจ
เป็นท่ีปรึกษาการลงทนุ 

(4) กองทนุรวมสินทรัพย์ไทย 1 เป็นกองทนุท่ี กบข. ถือหุ้นร้อยละ 100  จดัตัง้ตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กองทนุดงักลา่วเป็นเจ้าของอาคารอบัดลุราฮิม เพลส อาคาร
ส านกังานให้เชา่  

4. รายงานเงินสดและเทียบเท่าเงินสดคอ่นข้างมาก (5,334 ล้านบาท)  กบข. มีนโยบายจะ 
ด าเนินการอยา่งไรกบัเงินส่วนนี ้ 

ตอบ   เน่ืองจากวนัท่ีปิดงบการเงินเป็นวนัสิน้เดือน สว่นใหญ่รายการนีเ้ป็นเงินท่ีสว่นราชการ 
น าสง่เงินรายเดือนเข้ามา จงึยงัรออยูใ่นบญัชีเงินฝากออมทรัพย์เพ่ือรอการลงทนุเป็นส่วนใหญ่  นโยบายของ 
กบข. คือ การบริหารเงินรับจากสว่นราชการและน าไปลงทนุให้เร็วท่ีสดุเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก  

5. ท าไมฝากจงึฝากเงินกบับางธนาคารจ านวนมาก  และท าไมถึงเลือกธนาคารไทยพาณิชย์เป็น                
ผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินในประเทศ  

ตอบ   การฝากเงินกบัธนาคารหรือสถาบนัการเงินใด กบข. มีหลกัเกณฑ์การพิจารณา โดย 
นอกจากจะดผูลตอบแทนท่ีได้รับ ยงัมีการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และค านงึถึงการกระจายความเส่ียงอีกด้วย  
ส าหรับการคดัเลือกผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินเชน่กนั  ส านกังานจะด าเนินการภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีได้รับอนมุตัจิาก
คณะกรรมการ และด าเนินการกระบวนการคดัเลือก อยา่งโปร่งใส และขัน้ตอนสดุท้ายต้องเสนอ
คณะอนกุรรมการจดัการลงทนุให้เป็นผู้อนมุตัอีิกด้วย  

6. กบข. มีการลงทนุตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีใดบ้าง  
ตอบ   การลงทนุในตราสารหนีภ้าคเอกชน เชน่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัล 

พฒันาจ ากดั (มหาชน) บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) เป็นต้น 
7. ผลตอบแทนของสมาชิกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา เป็นอยา่งไร (เป็น %) 

ตอบ  สมาชิกได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุหลงัหกัคา่ใช้จา่ยปี 2557 เทา่ร้อยละ 6.75  
ปี 2558 เทา่กบัร้อยละ 3.41 
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ค าถามทั่วไป 

1. อยากให้มีการวิเคราะห์เศรษฐกิจปี 2559  
ตอบ   ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยปี 2559 เข้าสูก่ารฟืน้ตวัเป็นล าดบั ตอ่เน่ืองจากปีท่ีผา่นมา  

เตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง โดยภาครัฐได้ออกมาตรการหลาย ๆ  อย่างเพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจให้เติบโตได้อยา่ง
ตอ่เน่ือง ซึง่ผลของการเติบโตดงักล่าว จะสง่ผลตอ่การลงทนุของ กบข. ให้ดีขึน้ตามไปด้วย  

2. จะมีการปรับสตูรบ านาญให้สมาชิกอีกหรือไม่  
ตอบ   ยงัไมมี่การพิจารณาแก้ไขกฎหมายเพ่ือปรับสตูรบ านาญ เพราะรัฐเพิ่งจะท าโครงการให้ 

สิทธิสมาชิกเลือกกลบัไปรับบ านาญเดมิได้เม่ือปีท่ีผา่นมา  
  อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการ กบข. อยูร่ะหวา่งการขอให้ส านกังานด าเนินการเสนอเร่ืองการขอ
แก้ไขกฎหมาย เพ่ือให้การลงทนุของ กบข. มีความคล่องตวัมากขึน้ และให้สิทธิแก่สมาชิกเพิ่มเตมิ เชน่ การเปิด
โอกาสให้สมาชิกออกเพิ่มได้มากกวา่ร้อยละ 15 การจดัท าแผนการลงทนุท่ีหลากหลายให้สมาชิกเลือก  การให้
สมาชิกท่ีมีอายเุกิน 60 ปี สามารถใช้สิทธิถอนเงินจาก กบข. ได้บางสว่นก่อนสิน้สดุสมาชิกภาพ เป็นต้น  

3. กบข. จะท าผลิตภณัฑ์ใหม ่ๆ ให้สมาชิกอีกหรือไม ่ 
ตอบ  คณะกรรมการ และส านกังานอยูร่ะหวา่งการศกึษา เพ่ือจะมีผลิตภณัฑ์หรือการบริการ 

ใหม ่ๆ ให้สมาชิกช่ืนชมและภมูิใจในการเป็นสมาชิก กบข.  
 

นอกจากนัน้ ประธานกรรมการได้กลา่วในนามคณะกรรมการ กบข. วา่ คณะกรรมการ กบข.  
ประกอบด้วยผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขา เข้ามาร่วมกนัเพ่ือท าประโยชน์ให้แก่สมาชิก ใน
การพิจารณาหรือตดัสินใจเร่ืองท่ีฝ่ายจดัการเสนอมีการวิเคราะห์และอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยยึดประโยชน์
ของสมาชิกเป็นส าคญั  นอกจากนัน้คณะกรรมการได้เน้นย า้กบัฝ่ายจดัการและพนกังานวา่ ให้มุง่มัน่และตัง้ใจ
ท างานเพ่ือให้ กบข. เป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาลและให้ยดึประโยชน์แก่สมาชิกเป็นสิ่งส าคญั   
 
การด าเนินการต่อไป   

ประธานกรรมการแจ้งท่ีประชมุวา่ กบข. จะสรุปผลการประชมุความเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชมุ
ใหญ่ผู้แทนสมาชิกตอ่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพร้อมรายงานการสอบบญัชี 
และประกาศรายงานการสอบบญัชีดงักลา่วในราชกิจจานเุบกษาเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 82 แหง่
พระราชบญัญตัิกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ตอ่ไป 

--------------------------------------- 


