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การบริหารความเสี่ยง กบข. 

กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีระบบบริหำรจัด
กำรบูรณำกำรเชิงรุก (Proactive Integrated Management) ที่มีประสิทธิภำพทั่วทั้งองค์กร เพ่ือน ำพำ
องค์กรให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยท่ำมกลำงปัจจัยแวดล้อมทำงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงผันผวนเช่นทุกวันนี้  โดย
คณะกรรมกำรได้อนุมัติให้น ำหลัก iGRC ที่ดีมำใช้ ซึ่งหมำยถึงกำรเป็นองค์กรที่มีกำรบูรณำกำรด้ำนกำรก ำกับ
ดูแลที่ ดี  (Good Governance) เข้ ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ ยงที่ มีประสิทธิภำพ (Effective Risk 
Management) และกำรก ำกับกำรปฏิบัติ งำนตำมระเบียบกฎเกณฑ์อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
(Regulatory & Policy Compliance) โดยมีกำรประสำนนโยบำย กำรท ำงำน กำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำง
เป็นระบบสอดคล้องกันทั้งสำมด้ำน ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำเสริมประสิทธิภำพกำรท ำงำน โดยมี
จุดมุ่งหมำยเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับองค์กรยิ่งๆ ขึ้นไป 

ทั้งนี้ กบข. มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในภำพรวมขององค์กรที่จะส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ทำงยุทธศำสตร์ มีกำรก ำหนด และทบทวนระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และค่ำ
เบี่ยงเบนของระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ส ำหรับแต่ละตัวชี้วัดควำมเสี่ยงทุกปี เพ่ือจะ
ติดตำมและตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญได้อย่ำงทันท่วงที และเกิดกำร
ตอบสนองต่อควำมเสี่ยงนั้นๆ อย่ำงเหมำะสม โดยได้รำยงำนสถำนะควำมเสี่ยงต่อผู้บริหำร คณะอนุกรรมกำร 
และคณะกรรมกำร กบข. เป็นประจ ำทุกเดือน 

 

การก ากับดูแล กับ ระบบการบริหารความเสี่ยงของ กบข. 
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โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร  

กบข. ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรท ำหน้ำที่ดูแลรักษำผลประโยชน์ของสมำชิก จึงก ำหนดนโยบำย
ให้กำรด ำเนินงำนของ กบข. เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี หลักจริยธรรม จรรยำบรรณ โดยมี
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบ และกำรควบคุมภำยใน
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมซื่อสัตย์ รอบคอบ ระมัดระวังและปรำศจำกควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ จึงได้ก ำหนดโครงสร้ำงของกำรควบคุมภำยใน และกำรก ำกับดูแลโดยมีคณะกรรมกำร กบข. ท ำ
หน้ำที่ก ำหนดนโยบำย ทิศทำงกำรด ำเนินงำน และก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน ซึ่งได้มีกำรมอบหมำยหน้ำที่ให้
คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ อำทิเช่น คณะอนุกรรมกำรธรรมมำภิบำล คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชำญ และผู้มีประสบกำรณ์เฉพำะทำงท ำหน้ำที่
ก ำกับดูแล กลั่นกรอง ให้ควำมเห็นกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญในด้ำนต่ำง ๆ ต่อคณะกรรมกำร กบข. ซึ่งถือเป็น
กลไกสนับสนุนกำรท ำงำน ให้มีประสิทธิภำพมั่นใจได้ว่ำครอบคลุมควำมเสี่ยงและประเด็นส ำคัญที่เกี่ยวข้องไว้
อย่ำงครบถ้วน   

นอกจำกนี้ กบข. ยังปลูกฝังวัฒนธรรมให้ผู้บริหำรและพนักงำนในฐำนะเจ้ำของควำมเสี่ยงมีควำม
เข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้มีบทบำทของกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกระบวนกำรท ำงำนของ
ตนเอง (Risk Owner as Risk Manager) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพรำะฝ่ำย
งำนในฐำนะเจ้ำของควำมเสี่ยงเป็นผู้ปฏิบัติ มีควำมรอบรู้ในเนื้องำนย่อมสำมำรถรับรู้ปัจจัยเสี่ยงและสำเหตุต่ำง 
ๆ ที่อำจท ำให้งำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์  จึงเป็นผู้ที่สำมำรถป้องกันและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้ดีที่ สุด โดย
หลักกำรที่ กบข. น ำมำใช้เพ่ือเกิดควำมมั่นใจว่ำจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ภำยใต้กำรบริกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงในทุกระดับอย่ำงเหมำะสม ได้แก่ กำรจัดให้มีกำรก ำกับดูแลตำมแนวปฏิบัติสำกล Three Lines of 
Defense ดังนี้ 

(1) ระดับหน่วยธุรกิจ (First Line of Defense) กำรก ำหนดให้มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำง
ผู้ปฏิบัติงำน และกำรควบคุมงำน กำรน ำระบบงำนมำใช้เพ่ือเกิดกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง และกำรจัดให้มีกำร
รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน กำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญให้ผู้บริหำรรับทรำบอยู่ตลอดเวลำ 

(2) กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนโดยหน่วยงำนทำงด้ำนก ำกับ (Second Line of Defense) เป็นผู้
ก ำหนดกรอบนโยบำยกำรควบคุมภำยในที่ดีให้เป็นไปตำมมำตรฐำน และข้อก ำหนดทำงกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

(3) หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (Third Line of Defense) เป็นหน่วยงำนอิสระที่รำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่ตรวจสอบ ประเมินควำมเพียงพอของกระบวนกำรก ำกับดูแล กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และกำรควบคุม ของหน่วยงำนธุรกิจและหน่วยงำนก ำกับดูแลอีกครั้ง 
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ในกำรนี้ กบข. ในฐำนะหนึ่งในนักลงทุนสถำบันหลักของประเทศ ได้ตระหนักถึงภำระหน้ำที่ที่

จะต้องลงทุนอย่ำงรับผิดชอบเพ่ือประโยชน์ในระยะยำวของสมำชิก พร้อมไปกับกำรยกระดับกำรลงทุนของ

ประเทศให้เป็นที่น่ำเชื่อถือในตลำดเงินตลำดทุนของโลก กบข. จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรวิเครำะห์กำรลงทุน

อย่ำงรับผิดชอบโดยน ำปัจจัยด้ำน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล) มำประกอบกำรวิเครำะห์ ซึ่งจะ

ช่วยสร้ำงควำมมั่นใจในควำมยั่งยืนของกองทุน และมีแนวโน้มที่จะสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่สมำชิกในระยะ

ยำวอีกด้วย โดยได้ร่วมลงนำมรับกำรปฏิบัติตำม “หลักธรรมำภิบำลกำรลงทุนส ำหรับผู้ลงทุนสถำบัน 

(Investment Governance Code : I Code)” ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. พร้อมได้จัดท ำเป็นแผน

ยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล (ESG Investment)  

โดยในปี 2561  กบข. ได้จัดพอร์ตกำรลงทุน ESG-Focused Portfolio มูลค่ำ 1 พันล้ำนบำท เพ่ือ

ลงทุนในหุ้น 33 กิจกำรที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกด้ำน ESG ของ กบข. มุ่งหวังนักลงทุนสถำบันในประเทศยึด

หลักกำรลงทุนอย่ำงรับผิดชอบเพ่ือส่งเสริมให้ประเทศเกิดกำรพัฒนำในทุกมิติอย่ำงยั่งยืน  เกณฑ์ประเมิน

มำตรฐำน ESG ของกบข. ประกอบด้วยเกณฑ์เจตนำรมณ์พ้ืนฐำน เกณฑ์กำรประกอบธุรกิจ เกณฑ์ควำม

โปร่งใส และเกณฑ์กำรก ำกับดูแลที่ดี ซึ่ง กบข.ให้ควำมส ำคัญกับกิจกำรที่สมัครร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ

ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (CAC)  กำรจัดตั้งพอร์ตกำรลงทุน ESG เป็นกำรลงทุนอย่ำง

รับผิดชอบซึ่งนอกจำกจะช่วยสร้ำงผลตอบแทนที่ยั่งยืนแล้ว ยังช่วยลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและกำรเสีย

ชื่อเสียงอีกด้วย  

กบข. ได้ร่วมกับ OECD, World Bank Group, PRI และ UNDP จัดงำนสัมมนำในหัวข้อ ESG 

Investing และถูกเชิญเป็นวิทยำกรเข้ำร่วมสัมมนำในหัวข้อ ESG Investing อย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย จำกฐำนะ

นักลงทุนสถำบันหลักของประเทศ กบข. จึงตระหนักดีถึงภำระหน้ำที่ที่จะต้องลงทุนอย่ำงรับผิดชอบเพ่ือ

ประโยชน์ในระยะยำวของสมำชิก กบข. จึงมุ่งกำรพัฒนำกำรลงทุนเพ่ือสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล 

(ESG Investment) อย่ำงจริงจังเพ่ือยืนยันควำมเป็นผู้น ำกำรลงทุนอย่ำงรับผิดชอบ โดยเชื่อมั่นว่ำจะสำมำรถ

ท ำให้นักลงทุนสถำบันรำยอ่ืนของประเทศไทยยึดถือเป็นแบบอย่ำง และมีกำรพัฒนำกำรกำรลงทุนอย่ำง

รับผิดชอบต่อไป 

ความเสี่ยงของ กบข.  

กบข. ได้จัดท ำแม่บทกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ กบข. ขึ้นเพ่ือเป็นหลักในกำรพัฒนำระบบบริหำร

ควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำควำมเสี่ยงหลัก 5 ประเภทได้แก่  1. ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์  2. ควำมเสี่ยงด้ำน

กำรลงทุน 3. ควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียงและภำพลักษณ์องค์กร 4. ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร 5. ควำมเสี่ยงด้ำน

กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
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(1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) :  

กบข. มีกำรประเมินสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกประกอบกับกำรวิเครำะห์จุดแข็ง 
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกำส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรือที่เรียกว่ำ SWOT 
Analysis เพ่ือท ำควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์ที่เป็นอยู่ โดยน ำจุดแข็งมำใช้ประโยชน์ร่วมกับโอกำส พร้อมๆกับลด
จุดอ่อนและป้องกันไม่ให้อุปสรรคต่ำง ๆ มีผลต่อกำรท ำงำนของ กบข. และจำกกำรมีกระบวนกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์องค์กรอย่ำงเป็นระบบท ำให้ กบข.สำมำรถน ำผลวิเครำะห์เหล่ำนั้นมำพัฒนำเป็น
แผนยุทธศำสตร์องค์กรและกลยุทธ์กำรท ำงำนในแต่ละปี โดยที่ส ำนักงำนยังได้จัดท ำแผนที่ควำมสัมพันธ์ของ
ควำมเสี่ยง (Risk Correlation Map)  และน ำมำทบทวนร่วมด้วยเพ่ือสอบทำนแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
ยุทธศำสตร์ว่ำมีควำมครบถ้วนและตอบสนองต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง กบข. ได้ด้วย พร้อมได้จัดท ำ
ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนระดับองค์กรและถ่ำยทอดให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำน เพ่ือให้เกิดควำมประสำนงำน
ในกำรผลักดันเป้ำหมำยขององค์กรตำมล ำดับ 

ในปีนี้ กบข. มียุทธศำสตร์ที่ต้องกำรยกระดับส ำนักงำนให้มีควำมทันสมัยในกำรด ำเนินงำนและ
ให้บริกำรแก่สมำชิกด้วยหลักกำร สมาชิกคือศูนย์กลาง : Member Centric โดยน ำพำ กบข. สู่กำร
เปลี่ยนแปลงแนวคิดกำรท ำงำนที่สอดรับกับควำมคำดหวังของสมำชิก และควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี 
เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำรสมำชิกทั้งในเรื่องช่องทำงกำรให้บริกำร กำรสื่อสำร  กำรให้ควำมรู้ และ
กำรจัดสวัสดิกำรในรูปแบบที่แตกต่ำงจำกเดิม ควบคู่ไปกับกำรเปลี่ยนแผนงำนด้ำนกำรลงทุนและด้ำนบริหำร
องค์กรด้วยกำรจัดให้มีระบบกำรวิเครำะห์ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ และกำรเปลี่ยนผ่ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
เทคโนโลยี (Digital Transformation) เพ่ือให้เกิดกำรสนับสนุนกำรท ำงำนระหว่ำงกันอีกด้วย 

 

(2) ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) :  
 
ความเสี่ยงจากสภาพตลาด (Market Risk) 

เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจและกำรลงทุนที่มีแนวโน้มชะลอตัว กบข. จึงเน้นให้ควำมส ำคัญกับกำร
สร้ำงควำมสมดุลของกำรบริหำรเงินลงทุนเพ่ือผลตอบแทนระยะยำวกับผลตอบแทนระยะสั้นและลดควำมเสี่ยง
ที่จะมีผลตอบแทนติดลบในปีใดปีหนึ่ง จึงมีแผนงำนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรเงินลงทุนผ่ำนกำรทบทวน
แผนจัดสรรกำรลงทุนระยะกลำง (Medium-Term Asset Allocation - MATT) นอกจำกนั้นด้วยสถำนกำรณ์
ปัจจุบันที่อัตรำแลกเปลี่ยนมีควำมผันผวนสูงขึ้น กบข. จึงมีแผนงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรอัตรำ
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Management) ด้วยกำรทบทวนนโยบำย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
อัตรำแลกเปลี่ยนอีกด้วย 
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ความเสี่ยงจากเครดิต (Credit Risk) 

กบข. ได้ก ำหนดแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงของผู้ออก
ตรำสำร และควำมเสี่ยงของตรำสำรเฉพำะรำยกำร อีกทั้งมีกำรก ำหนดกรอบควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตในระดับ
กองทุน และมีกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของคู่ค้ำหรือผู้ออกตรำสำรที่ กบข. ลงทุน และคู่ค้ำที่ กบข. ท ำ
ธุรกรรมกำรลงทุน และมีกำรทบทวนคู่มือกำรลงทุนด้ำนเครดิตเพ่ือให้เหมำะสมเป็นปัจจุบัน โดยมีเป้ำหมำย
เพ่ือลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เกิดจำกกำรที่คู่ค้ำหรือผู้ออกตรำสำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพัน  

 

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

กบข. ได้จัดให้มีระบบซึ่งสำมำรถวัดควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องและสำมำรถประเมินผลกระทบจำก
ควำมเสี่ยงที่สอดคล้องกับปริมำณและควำมซับซ้อนของธุรกรรม รวมถึงมีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสภำพ
คล่องในกำรจ่ำยคืนเงินแก่สมำชิกท่ีพ้นสมำชิกภำพ โดยเฉพำะช่วงที่สมำชิกถึงก ำหนดเกษียณในเดือนกันยำยน
ของทุกปีนั้น จะมีกำรจัดท ำประมำณกำรกระแสเงินรับ-จ่ำยและวำงแผนจัดเตรียมเงินสดอย่ำงเหมำะสม 
เพ่ือให้มั่นใจว่ำสมำชิกจะได้รับเงินคืนตำมก ำหนดเวลำและไม่กระทบต่อกำรลงทุนของสมำชิกที่ยังคงอยู่ใน
กองทุน 

 

(3) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร (Reputation Risk) : 

ปัจจุบัน กบข. ให้ควำมส ำคัญควำมเสี่ยงเรื่องชื่อเสียงและภำพลักษณ์ขององค์กร แม้ว่ำจะมีกำร

บริหำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ภำยในองค์กรอย่ำงรอบคอบแล้ว  องค์กรก็ยังต้องระมัดระวังในส่วนของกำรติดตำม

และรักษำชื่อเสียงตลอดจนภำพลักษณ์ขององค์กรในสำยตำของบุคคลภำยนอก ซ่ึง กบข.ให้ควำมส ำคัญกับกำร

ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรข้อร้องเรียนของสมำชิก และกระแสบนโลก Social Media ที่เป็นช่องทำงกำรสื่อสำรที่

สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรรับข้อมูล ข่ำวสำรในปัจจุบันที่สมำชิกสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ตลอดเวลำ โดยใช้

ระบบในกำรติดตำมข้อมูล ข่ำวสำรที่มีกำรกล่ำวถึงกำรท ำงำนของ กบข. เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์หำ

ข้อเท็จจริง และข้อสรุปร่วมกับหน่วยงำน ผู้บริหำรระดับสูงก่อนสื่อสำรไปยังสมำชิก และ Stakeholder ที่

เกี่ยวข้องให้รับทรำบข้อเท็จจริงในกำรท ำงำนของ กบข. ไดอ้ย่ำงถูกต้อง  
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(4) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) : 

ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร กบข. ได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรควบคุม

ภำยในทั้งองค์กรเป็นประจ ำทุกปี โดยติดตำมประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

รวมถึงข้อมูลของตัวชี้วัดควำมเสี่ยงของปีที่ผ่ำนมำเพ่ือน ำมำประกอบกำรประเมินควำมเสี่ ยงใหม่ ทั้งนี้ กำร

ประเมินควำมเสี่ยงฯดังกล่ำวครอบคลุมกำรระบุประเภทของกำรทุจริต (Fraud) ที่อำจเกิดข้ึนได้ในลักษณะงำน

บำงอย่ำงของส ำนักงำน เช่น งำนกำรรับ-จ่ำยเงิน งำนจัดซื้อจัดจ้ำง โดยจัดให้มีกำรประเมินระดับควำมเสี่ยง 

(โอกำส ผลกระทบ) จำกกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ โดยจะก ำหนดแผนปรับปรุงหำกพบว่ำกิจกรรมกำรควบคุมที่มี

อยู่ไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิผล  และมีกำรติดตำมแก้ไข ซึ่งที่ผ่ำนมำส ำนักงำนได้ให้ควำมส ำคัญกับกำร

ป้องกันกำรทุจริตโดยก ำหนดให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดท ำแผนปรับปรุงกฎ ระเบียบกำรป้องกันกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กำรจัดท ำแผนสื่อสำรช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำทุจริตใน TOR เพ่ือให้คู่ค้ำรับทรำบ 

และเข้ำร่วมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) โดยมี

วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสี่ยงดังกล่ำวขึ้น รวมถึงเป็นแนวร่วมส่งเสริมกลไกกำร

ขับเคลื่อนกำรป้องกันและกำรปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนต่อทั้งองค์กรและตลำดทุน 

สอดคล้องกับแนวทำงตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุม

ภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 

นอกจำกนี้กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรอีกส่วนหนึ่งที่ กบข. ให้ควำมส ำคัญคือ กำรบริหำร

จัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่ง กบข.ตระหนักถึงควำมส ำคัญและผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นของ

ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Risk) และภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ (Cybersecurity Risk) จึงมีนโยบำย

และแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแล และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( IT Risk 

Management) กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบสำรสนเทศ ( IT Security) กำรเตรียม

ควำมพร้อมในกำรรับมือและบริหำรควำมเสี่ยงภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ (Cybersecurity Management) 

ตลอดจนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมม่ันคงปลอดภัยที่ได้มำตรฐำนระดับ

สำกล เพ่ือก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) เพ่ือให้ทันกับวิวัฒนำกำรของควำมเสี่ยงที่

เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงก ำหนดให้มีแผนกำรบริหำรเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบสำรสนเทศ (IT Security Incident Management) และกรณีที่ถูกโจมตีทำงไซเบอร์ (Cyber Attack) 

เพ่ือให้กองทุนสำมำรถด ำเนินธุรกิจและให้บริกำรสมำชิกได้อย่ำงต่อเนื่องโดยมีควำมมั่นคงปลอดภัยที่น่ำเชื่อถือ 
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(5) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) : 

กบข. มีกำรพัฒนำระบบงำนก ำกับกำรลงทุนเพ่ือใช้ในกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนกำร
ลงทุน (Investment Compliance) เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรลงทุนของ กบข. เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ระเบียบ และ
นโยบำยกำรลงทุนที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ กบข. มีกำรจัดท ำแนวปฏิบัติด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ 
(Compliance Program) เพ่ือให้ทุกส่วนงำนมีแนวทำงกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่เป็นมำตรฐำน
เดียวกันทั้งองค์กร และมีกำรติดตำมทบทวนกฎเกณฑ์และกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
รวมถึงกำรติดตำมก ำกับดูแล และจัดท ำรำยงำนเสนอคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำส  


