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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

สนิทรพัย์สทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

769,764 ล้านบาท

รอบระยะเวลาบัญช ี
1 มกราคม - 31 ธันวาคม

ผูส้อบบญัช ี

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

นายทะเบยีนสมาชกิ 

• บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ากัด

บรษิทัย่อย/กองทนุ
• บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ากัด

	 -	 งานทะเบียนสมาชิก

• บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

	 -	 บริหารอสังหาริมทรัพย์

• บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ากัด

	 -	 ที่ปรึกษาการลงทุน

• กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1 - อาคารอับดุลราฮิม	

	 -	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
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ข้อมูลองค์กร กบข.



วิสัยทัศน์ กบข.

ภารกิจ

“สถาบันหลักที่สมาชิกไว้วางใจในการบริหารเงินออม 

เพื่อการเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข”

1.	เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการ
		 เมื่อออกจากราชการ
2.	เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
3.	เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก

ค่านิยมร่วม (PASIT)

การมีความรู ้และความ
ช�านาญในวชิาชพี	ผลติงาน	
ได้อย่างมีคุณภาพ	 ตาม
เวลาทีก่�าหนด	 พร้อมทั้ง
ตั้งใจปรบัปรงุและพฒันา
ผลงานให้อยู่ในระดับสูง		
อยูต่ลอดเวลา

ProFeSSIonAl
ความเป็นมืออาชีพ

P
มุ ่งมั่นท�างานในความ	
รั บผิ ดชอบให ้ ส� า เร็ จ	
ได ้ตามเป ้าหมายและ	
แผนงานที่ก�าหนด

AchIeveMenT
มุ่งผลส�าเร็จ

A
ให ้บริการอย่างเข ้าใจ	
ความต้องการที่แท้จริง	
ของลูกค้าทั้งภายในและ	
ภายนอกองค์กร	โดยมุง่สร้าง	
และรักษาความสัมพันธ์	
ทีด่ีในระยะยาว	

ServIce MInded
จิตบริการ

S
ปฏิ บั ติ ง า นต ามหลั ก
กฎหมายและกฎระเบยีบ
ข ้อบั งคับขององค ์กร		
ยึ ด ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม	
จริยธรรมและศีลธรรม	
อนัด	ีค�านงึถงึผลประโยชน์
ของสมาชกิเป็นหลกั

InTeGrITy
คุณธรรมและจริยธรรม

I
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการ
ปฏบิตังิานร่วมกนัในองค์กร	
มกีารท�างานและตดัสนิใจ
ภายใต้วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายเดยีวกนัร่วมกนั

TeAM SPIrIT
ท�างานเป็นทีม

T

ข้อมูลองค์กร กบข.
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ข้อมูลองค์กร กบข.

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

  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

สินทรัพย์สุทธ ิ    769,764  714,547 710,030

 ส่วนของสมาชิก	 	 	360,330		 344,970	 492,102

	 ส่วนของเงินส�ารอง	 	 	409,434		 369,577	 217,928

ผลประโยชน์สุทธ ิ     30,495  23,573 38,233

 ส่วนของสมาชิก	 	 	 17,844		 14,516	 31,088

	 ส่วนของเงินส�ารอง	 	  	  12,651		 9,057	 7,145

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย        0.18  0.21 0.21

สมาชิกทั้งหมด	ณ	สิ้นปี	*	 997,277	 976,486	 1,204,632		

สมาชิก	UNDO		 34	**	 248,685	 -

สมาชิกพ้นสภาพ	 39,160	 33,595	 37,649

สมาชิกเข้าใหม่	 59,985	 54,134	 53,344

สมาชิกออมเพิ่ม	 29,731	 25,351	 24,126

สมาชิกออมต่อ	 2,919	 2,319	 2,199

สมาชิกเลือกแผนลงทุน	 16,880	 12,798	 10,120

•	 แผนผสมหุ้นทวี	 6,099	 4,988	 4,063

•	 แผนหลัก	***	 292	 189	 111

•	 แผนตราสารหนี้	 253	 162	 128

•	 แผนตลาดเงิน	 102	 75	 80

•	 แผนสมดุลตามอายุ	60	 9,547	 6,908	 5,435

•	 แผนสมดุลตามอายุ	65	 291	 249	 178

•	 แผนสมดุลตามอาย	ุ70	 296	 227	 125

ด้านสมาชิก

สถิติส�าคัญ กบข.

  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557



ข้อมูลองค์กร กบข.
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หมายเหตุ	:			1.	ข้อมูล	ณ	31	ธ.ค.	59
															 2.		ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า	ค�านวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าอายุ	12	เดือน	เฉลี่ย	5	ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่

ด้านลงทุน อัตราผลประโยชน์สุทธิของสมาชิกระยะยาว เปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ 
 และดอกเบี้ยเงินฝาก

หน่วย	:	ร้อยละ
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 ...คณะกรรมการจะดูแลการบริหารจัดการ
กองทนุให้มกีารด�าเนนิการด้วยความระมดัระวงัและ 
รอบคอบ มุ่งเน้นประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก 
และให ้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการ 
ยึดมั่นให้มีการด�าเนินการอย่างโปร่งใส...
 

สารจากประธานกรรมการ

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
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เรียน ท่านสมาชิก

ปี	 2559	 ภาวะเศรษฐกิจโลกเติบโตในอัตรา	

ร้อยละ	3.1	ชะลอตวัลงจากปีก่อนหน้าเลก็น้อย	ท่ามกลาง

เหตกุารณ์ส�าคญัทางเศรษฐกจิต่างๆ	เช่น	ผลการลงคะแนน

ให้สหราชอาณาจกัรออกจากสหภาพยโุรป	ผลการเลอืกตัง้

ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา	การปรบันโยบายการเงนิของ

ญี่ปุ่น	 เป็นต้น	 ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย		

มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีอัตราการเติบโตของ

ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	ร้อยละ	3.2	ส่งผลให้

ภาวะการลงทนุในตลาดโลกโดยรวมปรบัตวัในทศิทางทีด่ี	

จากแรงส่งของภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงขยายตัวและ

บรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลายเรื่องความเสี่ยงของ

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแม้ว่าระหว่างปีจะมีความผันผวน

เนื่องจากความไม่แน่นอนในเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ	

ที่กล่าว	 แต่ในการบริหารเงินลงทุนของ	 กบข.	 จะต้องมี	

การติดตามภาวะเศรษฐกิจและวิเคราะห์การลงทุน	

อย่างใกล้ชดิ	จากการก�าหนดกลยทุธ์การลงทนุทีเ่หมาะสม	

ท�าให้ปีที่ผ่านมา	 กบข.	 มีผลตอบแทนจากการลงทุน	

เพื่อจัดสรรให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ	5.10	หรืออัตรา

เฉลี่ยย้อนหลัง	5	ปีเท่ากับร้อยละ	5.51	ต่อปี	หรืออัตรา

เฉลี่ยย้อนหลังตั้งแต่ตั้งกองทุนเท่ากับร้อยละ	6.61	ต่อป	ี

นอกจากการเน ้นการสร ้างผลตอบแทนจาก	

การลงทุนที่ดีภายใต ้ความเสี่ยงที่ เหมาะสมให ้กับ	

สมาชกิแล้ว	การบรกิารสมาชกิ	การสือ่สาร	ประชาสมัพนัธ์

กับสมาชิก	 เป็นสิ่งที่คณะกรรมการให้ความส�าคัญ	 และ	

มีการปรับปรุงการบริการต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	โดยมุ่งเน้น	

เพือ่ให้สมาชกิมคีวามพงึพอใจในการรบับรกิารและตดิต่อ

กับ	กบข.	
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สุดท้ายนี	้ ในนามของกรรมการทุกคน	ขอเรียนว่า	

คณะกรรมการจะด�าเนินการในทุกด้านเพื่อให้องค์กร	

กบข.	เป็นที่ไว้วางใจ	และสมาชิกเชื่อมั่นและภูมิใจในการ

ได้เป็นสมาชิก	กบข.	และเพื่อให้สมาชิกทุกคนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีในยามที่เกษียณอายุราชการ		

คณะกรรมการ	 กบข.	 ซึ่งประกอบด้วยผู ้แทน

จากภาครัฐ	 ผู ้แทนจากข้าราชการที่เป็นสมาชิก	 และ																			

ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ	

ในการบรหิารเงนิของสมาชกิเป็นอย่างมาก	คณะกรรมการ

จะดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้มีการด�าเนินการ

ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ	 มุ่งเน้นประโยชน์

ของสมาชิกเป็นหลัก	 และให้ความส�าคัญกับการก�ากับ

ดูแลกิจการ	 ยึดมั่นให้มีการด�าเนินการอย่างโปร่งใส	

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการภายใต้นโยบายต่อต้าน

การคอร์รัปชั่นและหลักจรรยาบรรณในการด�าเนินการ

ตามวิชาชีพ		

(นายสมชัย สัจจพงษ์)
ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ



 ...ผลตอบแทนจากการลงทุนรวม 30,495  
ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเพื่อจัดสรร 
เข้าบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกทุกคน เท่ากับ 
ร้อยละ 5.10 ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อและอัตรา 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร... 

รายงานจากเลขาธิการ
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เรียน ท่านสมาชิก

ป ี 	 2559	 เป ็นป ีที่ ปวงชนชาวไทยสูญเสีย	
พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่ง	 จากกรณีที่	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
เสดจ็สวรรคต	ตลอดระยะเวลา	70	ปีทีค่รองสริริาชสมบตัิ		
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุข	
ของประชาชนและประเทศชาติ	 พระบรมราโชวาท	
และพระราชด�ารัสของพระองค์ท่านเป็นสิ่งที่ประชาชน	
ทุกหมู่เหล่าสามารถน�ามาใช้ในการด�าเนินชีวิตและ	
การท�างานให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง

กบข.	 ได้ยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
มาโดยตลอด	เนือ่งจากเป็นหลกัการทีท่นัสมยัและเป็นสากล	
สอดคล้องกับการบริหารกองทุนเงินออมระยะยาวที่ต้อง
ด�าเนินการอย่างพอประมาณ	 มีเหตุผล	 และมีภูมิคุ้มกัน	
ด้วยการวิเคราะห์การลงทุน	 วางกลยุทธ์	 และกระจาย	
การลงทุนที่หลากหลายภายใต้การบริหารความเสี่ยง	
ที่รัดกุม	 พร้อมทั้งให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบ	
ต่อสงัคมด้วย	ส่งผลให้การด�าเนนิงานของ	กบข.	ตลอดเวลา	
19	ปีทีผ่่านมา	สามารถบรหิารจดัการเงนิลงทนุของสมาชกิ	
ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยร้อยละ	 6.61	 ต่อปี	
และจากการส�ารวจความผกูพนัของสมาชกิต่อการบรกิาร

ของ	 กบข.	 ในปี	 2559	 สมาชิกมีความผูกพันร้อยละ		
76.78

ปีที่ผ่านมา	 กบข.	 ได้บริหารจัดการเงินลงทุนของ
สมาชิก	 มีการลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภททั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ	เพือ่ให้มกีารกระจายความเสีย่ง
ที่เหมาะสมตามเป้าหมายการจัดสรรการลงทุนระยะยาว
ของ	 กบข.	 ท�าให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนรวม		
30,495	ล้านบาท	คดิเป็นอตัราผลตอบแทนเพือ่จดัสรรเข้า
บญัชเีงนิรายบคุคลของสมาชกิทกุคน	เท่ากบัร้อยละ	5.10		
ซึง่สงูกว่าอตัราเงนิเฟ้อและอตัราดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร	

ปีที่ผ่านมา	กบข.	ได้มุ่งเน้นปรับปรุงการบริการใน
หลายด้าน	ด้านสมาชกิ	กบข.	ได้เน้นการสือ่สารกบัสมาชกิ
ทั้งโดยตรงและผ่านพันธมิตรตัวแทนต่างๆ	 ได้ท�าการ
ศกึษาวจิัยประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการออมเงนิของสมาชกิ	
และการจัดท�าแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือก	 และได้รับ	
ความร่วมมือสมาชิกให้ข้อมูลในการส�ารวจเป็นอย่างดี			
สืบเนื่องจากการจัดท�าโปรแกรมการค�านวณประมาณ	
การเงินที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก	กบข.	ที่	กบข.	จัด
ท�าให้สมาชิกเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้มีสิทธิ	
Undo	 ทุกคน	 พบว่าประสบความส�าเร็จ	 สมาชิกให้	
ความสนใจเป็นอย่างมาก	ดงันัน้ปี	2559	กบข.	จงึได้จดัท�า
โปรแกรมประเมนิความเพยีงพอ	(Simulation	Program)	
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รางวัลประกาศเกียรติคุณ	2	รางวัล	คือ	รางวัลยอดเยี่ยม	
Thailand	ICT	Excellence	Award	2016		จากสมาคม
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	 (TMA)	 ประเภท	
“โครงการพฒันากระบวนการหลกัภายใน	(Core	Process	
Improvement	 Project)”	 ซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบ	
การดึงข้อมูลการลงทุนเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ	 จากเดิมที่
เป็นกึ่ง	 manual	 ท�าให้ระบบงานเร็วขึ้น	 และป้องกัน	
ข้อผดิพลาด	และรางวลัส�านกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	
(Green	 Office)	 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารและพนักงาน	 กบข.	 ทุกคน	 ขอเรียนว่า	
พวกเราพร้อมที่จะทุ่มเทการท�างาน	 การปรับปรุงการ
บริการต่างๆ	 เพื่อให้สมาชิกซึ่งเป็นคนที่ส�าคัญที่สุดของ	
กบข.	 มีความพึงพอใจในการรับบริการต่างๆ	 จาก	 กบข.	
และจะสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกว่า	 กบข.	 จะเป็น	
สถาบันหลักที่สมาชิกไว้วางใจในการบริหารเงินออม	
เพื่อการเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุขตลอดไป

ของเงิน	ณ	 วันเกษียณเพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
ออมเงิน	 เช่น	 โปรแกรมการออมเพิ่ม	 โปรแกรมออมต่อ		
ผลปรากฏว่า	สมาชิกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก	

กบข.	 มุ่งดูแลและปกป้องประโยชน์ของสมาชิก	
มาโดยตลอด	 เมื่อกลางปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการ	กบข.	
ได้อนุมัติให	้กบข.	เสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุน
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 ไปยังกระทรวงการคลัง		
สาระส�าคัญเป็นการให้สิทธิสมาชิกเพิ่มขึ้น	 เช่น	 ให้สิทธิ
สมาชิกออมเงินสะสมภาคสมัครใจได้เพิ่มขึ้น	 ให้สิทธิ
สมาชิกที่เกษียณอายุหลัง	 60	 ปี	 มีสิทธิขอเบิกเงินสะสม	
เงินสมทบ	 จาก	 กบข.	 ได้ก่อนสิ้นสุดสมาชิกภาพตั้งแต่	
สิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ	60	ปี	เป็นต้น	ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง	

ในการบรหิารจดัการองค์กรได้มุง่เน้นการปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพของกระบวนการและระบบการปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสม	 ทันสมัย	 เป็นไปตามมาตรฐานของธุรกิจ	
เช่น	 การปรับกระบวนการลงทุน	 ระบบงานทะเบียน
สมาชกิให้สามารถเชือ่มต่อข้อมลูกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เพื่อให้การบริการสมาชิกเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและ	
ถูกต้องมากขึ้น	 น�าระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน	ผลของการปรับปรุง
การบริหารจัดการองค์กร	 ท�าให้ปีที่ผ่านมา	 กบข.	 ได้รับ	

(นายสมบัติ นราวุฒิชัย)
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
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นายสมชัย สัจจพงษ์
ประธานกรรมการ
อายุ 55 ปี

นางเมธินี เทพมณี
กรรมการ, ประธานอนกุรรมการสมาชกิสมัพนัธ์, 
ประธานอนกุรรมการประเมนิผลงานและพจิารณาค่าตอบแทน
อายุ 58 ปี

คณะกรรมการ กบข.

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	
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย	์(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
•	 ปริญญาเอก	วิชาการเมือง	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 ปริญญาโท	บริหารสารสนเทศ		(Management	Information	Systems)		
	 University	of	Bridgeport	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	บัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
•	 หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง	ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
•	 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง		
	 (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
2554	-	2554	 ผูอ้�านวยการส�านกัส่งเสรมิและพฒันารฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์
2551	-	2554	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี	
	 	 สารสนเทศและการสื่อสาร	
	 	 รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและ		
	 	 ยุทธศาสตร์
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
•	 กรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)



ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 015

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
กรรมการ
อายุ 59 ปี

นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการ
อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตร	(รัฐประศาสนศาสตร์)	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	ศิลปศาสตร์	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บยส.)	กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการท�างาน
2556	-	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
2553	-	2556	 รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
2552	-	2553	 ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•	 กรรมการ	คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
•	 กรรมการ	สภาสถาบันพระปกเกล้า
•	 กรรมการ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	คณะกรรมการกฤษฎีกา	(คณะที่	12)
•	 กรรมการ	คณะกรรมการกฤษฎีกา	(คณะพิเศษ)

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	D.E.A.	de	DROIT	PUBLIC	มหาวิทยาลัย	Strasbourg	III		
	 (Robert	Schuman)	
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	(เกียรตินิยม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ประกาศนียบัตรทางการบริหารรัฐกิจ	วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ	(ENA)		
	 ประเทศฝรั่งเศส
•	 ประกาศนียบัตรชั้นต้นทางกฎหมายเปรียบเทียบ	
	 มหาวิทยาลัย	Strasbourg	III	(Robert	Schuman)
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง:	ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน	์
	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาของชาต	ิ	
	 สถาบันคลังสมองของชาติ
•	 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	(นธป.)	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
•	 หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง	
	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประวัติการท�างาน
2557	-	ปัจจุบัน					เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
2555	-	2557	 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	(นักบริหารสูง)	
2549	-	2555	 กรรมการร่างกฎหมายประจ�า	
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	
•	 กรรมการ	บริหารส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู	้(องค์การมหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	อสมท.	จ�ากัด	(มหาชน)



ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ016

นายปรเมธี วิมลศิริ
กรรมการ, อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 57 ปี

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ
กรรมการ, ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน
อายุ 54 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
•	 หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค	์	
•	 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	 รองเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิ
2548	-	2552	 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน	(ระดับ	10)	
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	นโยบายการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)
•	 กรรมการ	สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(กวท.)
•	 กรรมการบริหาร	ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
	 ประเทศเพื่อนบ้าน	(สพพ.)
•	 กรรมการบริหาร	ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ
•	 กรรมการบริหาร	ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 กรรมการอ�านวยการ	สถาบนันโยบายวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Master	of	Business	Administration	M.B.A.		
	 University	of	New	Haven	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
•	 		หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(หลักสูตรที่	1	และ	2)	
	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
•	 		หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ	
	 ส�านักงานกิจการยุติธรรม				
•	 Financial	Instrument	and	Markets	2004,	Harvard	Business	School

ประวัติการท�างาน
2557	-	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
2554	-	2557	 ทีป่รกึษาด้านเศรษฐกจิการเงนิ	ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั
2552	-	2554	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
2540	-	2541	 เลขานุการเอก	(ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง)	
	 	 ส�านักงานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง	
	 	 ประจ�าสหราชอาณาจักรและยุโรป	ณ	กรุงลอนดอน
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ



ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 017

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
กรรมการ, ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ 57 ปี

นายเมธี สุภาพงษ์
กรรมการ, อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ 54 ปี

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�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส	์(องค์การมหาชน)

ประวัติการท�างาน
2559	-	ปัจจุบัน	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง
2558	-	2559	 รองปลัดกระทรวงการคลัง
2557	-	2558	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2553	-	2557	 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง	
	 	 กรมบัญชีกลาง
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า
	 แห่งประเทศไทย	(ExIM	Bank)
•	 กรรมการในคณะกรรมการบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการในคณะกรรมการ	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	(ขสมก.)

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



ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ018

นายรพี สุจริตกุล
กรรมการ, ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, 
ประธานอนุกรรมการเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว,  
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 55 ปี

นายกรีฑา สพโชค
กรรมการ, อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ 58 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	ด้านกฎหมาย	University	of	Bristol	สหราชอาณาจักร		
•	 ปริญญาตรี	ด้านกฎหมาย	University	of	Essex	สหราชอาณาจักร
	
การฝึกอบรม
•	 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูวทิยาการตลาดทนุ	(วตท.)	
	 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ
•	 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	คณะกรรมการนโยบายและก�ากับดูแล	 	
	 	 รัฐวิสาหกิจ		
2556	-	2558	 กรรมการ	ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
2556	-	2558	 กรรมการอิสระ	บริษัท	บิ๊กซ	ีซูเปอร์เซ็นเตอร์	จ�ากัด		
	 	 (มหาชน)
2555	-	2558	 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	
	 	 บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)		
2556	-	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	คณะกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาตลาดทุนไทย	ฉบับที	่3	
	 (ปี	2559	-	2563)	และก�ากับติดตามการด�าเนินงานตามแผนพัฒนา
	 ตลาดทุนไทย	ฉบับที	่3	(ปี	2559	-	2563)
•	 กรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงาน

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
•	 ปริญญาตรี	ศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	นักบริหารระดับสูง	(นบส.	1,	2)		
	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บยส.)	
	 กระทรวงยุติธรรม
•	 หลักสูตร	Leadership	Camp	Module	II	
	 ส�านักงาน	ก.พ.
•	 หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง	
	 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(ปริญญาบัตร	วปอ.)	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง	รุ่นที	่3	ของส�านักงบประมาณ
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)		
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการท�างาน
2560	-	ปัจจุบัน	 ผู้ตรวจราชการพิเศษ	ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
2559	-	2560		 รองปลัดกระทรวงแรงงาน
2558	-	2559		 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน			 	
2557	-	2558					 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
2556	-	2557				 รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2555	-	2556					 ผู้ตรวจราชการ	กรมการจัดหางาน



ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 019

นายสราวุธ เบญจกุล
กรรมการ, อนุกรรมการกฎหมาย, 
อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ 52 ปี

นายมนัส สุขสวัสดิ์
กรรมการ, ประธานอนุกรรมการกฎหมาย, 
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 66 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	ด้านกฎหมายเปรียบเทียบ	(M.C.J)	Howard	University		
	 สหรัฐอเมริกา
•	 ปรญิญาโท	ดา้นกฎหมายระหวา่งประเทศ	(LL.M.)	American	University		
	 สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท	ด้านกฎหมายธุรกิจ	(LL.M.)	University	of	Bristol	
	 สหราชอาณาจักร
•	 เนติบัณฑิต	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	 นิติศาสตร์บัณฑิต	(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย	์(TEPCoT)
	 สถาบันวิทยาการการค้า	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
•	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน		สถาบันพัฒนากรรมการ
	 และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ	
•	 หลักสูตรการป้องกันอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(วปรอ.)
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	Developing	Legal	Expertise:	learning	law	from	student		
	 to	minister	of	justice	สหราชอาณาจักร
•	 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูวทิยาการตลาดทนุ	(วตท.)	
	 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ

ประวัติการท�างาน
2549	-	ปัจจุบัน	 รองเลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม
2556	-	2559	 เลขาธกิารส�านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา
2549						 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร	
	 	 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการและประธานกรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
•	 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ	ิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•	 นายทะเบียนและกรรมการเนติบัณฑิตยสภา
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการธนาคารคณะกรรมการคดีพิเศษ

ประวัติการศึกษา
•	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	
	 วิทยาลัยการยุติธรรม	ส�านักงานศาลยุติธรรม
•	 หลักสูตรนักบริหารงานการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	(บ.ย.ป.)	
	 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง	ส�านักงานศาลปกครอง
•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
	 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(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
•	 กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากร	กรมสรรพากร



ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
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รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
กรรมการ, อนุกรรมการธรรมาภิบาล
อายุ 58 ปี

นายประพฤทธิ์ สุขใย
กรรมการ, 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
	
ประวัติการท�างาน
2556	-	ปัจจุบัน	 อธิการบดี	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์		
2550	-	2556					 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ		
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2548	-	2550	 คณบด	ีคณะบริหารธุรกิจ	
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
•	 กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	
•	 รักษาการประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
•	 รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ	
	 ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	ให้กับสถาบันการศึกษา
	 ทั้งภาครัฐและเอกชน

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	มหาวิทยาลัยนเรศวร	พิษณุโลก
•	 ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พิษณุโลก
	
การฝึกอบรม
•	 ไม่มี

ประวัติการท�างาน
2559	-	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	
	 	 พิษณุโลก	เขต	1	ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ
	 	 จังหวัดพิษณุโลก
2559	-	2559						 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	
	 	 พิษณุโลก	เขต	2
2558	-	2559						 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	
	 	 พิษณุโลก	เขต	1			
2557	-	2558					 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	
	 	 สุโขทัย	เขต	1
2553	-	2557	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	
	 	 อุตรดิตถ์	เขต	1
2551	-	2553		 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	
	 	 ตาก	เขต	1	
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ไม่มี



ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 021

นางนิภาพร ศรีสุวรรณ 
กรรมการ, อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ 60 ปี

พลต�ารวจโท ติณภัทร ภุมรินทร์
กรรมการ, อนุกรรมการตรวจสอบ, 
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 57 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	วิทยาลัยการค้า
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง	(บงส.)	
	 กรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง
•	 หลักสูตร	การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	
	 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	
	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	
	 สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น�าการเมืองยุคใหม่	
	 สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการท�างาน
2559	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครอง
	 	 และการบริหารจัดการ		
	 	 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
2555	-	2559	 รองเลขาธิการวุฒิสภา	(นักบริหารระดับสูง)
2547	-	2555		 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานกลาง	
	 	 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ไม่มี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	รัฐประศาสนศาตร์	(ตร)	โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	รุ่นที่	36	
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง

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



ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ022

พลโท กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
กรรมการ, อนกุรรมการกฎหมาย, อนกุรรมการธรรมาภบิาล, 
อนุกรรมการเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว
อายุ 58 ปี

นายสมชาย เอมโอช 
กรรมการ, อนุกรรมการกฎหมาย
อายุ 63 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	นิติศาสตร	์มหาวิทยาลัย	ExETER	สหราชอาณาจักร
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ประกาศนียบัตรชั้นสูงระบบกฎหมายอังกฤษ	มหาวิทยาลัย	BRISTOL	
	 สหราชอาณาจักร
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรสัญญาระหว่างประเทศและการเจรจาต่อรอง	
	 มหาวิทยาลัย	San	Diego	สหรัฐอเมริกา
•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน		
	 สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง	
	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	วิทยาลัยการยุติธรรม		
	 ส�านักงานศาลยุติธรรม

ประวัติการท�างาน
2558	-	ปัจจุบัน	 รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ
2556	-	2558		 ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ
2555	-	2556	 หัวหน้าอัยการทหาร	
2551	-	2555	 ผู้อ�านวยการกองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ	
	 	 กรมพระธรรมนูญ
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
•	 ตุลาการศาลทหารกลาง
•	 อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย	ส�านักงาน	ป.ป.ส.
•	 กรรมการในคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	
	 กระทรวงพาณิชย์
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม	
	 กระทรวงยุติธรรม
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน	 	
	 อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	กระทรวงกลาโหม
•	 กรรมการผูท้รงคณุวฒุเิงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่พฒันาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน		
	 ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ

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

ประวัติการท�างาน
2555	-	ปัจจุบัน	 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2553	-	2555	 รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก
2546	-	2553		 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ไม่มี



ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 023

นายศักดิ์ชัย เมทินีพิศาลกุล
กรรมการ, อนุกรรมการธรรมาภิบาล
อายุ 59 ปี

นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์
กรรมการ, อนุกรรมการตรวจสอบ, อนุกรรมการกฎหมาย
อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร	์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
•	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักศึกษาอบรมแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
	 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง		(ปปร.)	
	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	 ระดับสูง	ส�านักงาน	ป.ป.ช.

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�าเขตพื้นที	่9	
	 	 (จังหวัดสงขลา)
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ไม่มี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน		
	 สถาบันพระปกเกล้า	
•	 หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	
•	 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	 แห่งชาติ	ส�านักงาน		ป.ป.ช.		
•	 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการท�างาน
2559	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	(นักบริหารระดับสูง)
2555	-	2558	 รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ		
	 	 (นักบริหารระดับสูง)
2547	-	2555			 ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ	
	 	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ไม่มี



ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ024

นางสิรินทร์ พันธ์เกษม
กรรมการ, อนุกรรมการธรรมาภิบาล, 
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 57 ปี

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
กรรมการ, ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล
อายุ 66 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาเอก	ปรัชญา	(รัฐประศาสนศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 ปริญญาโท	บัญชี	(การต้นทุน)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์	(การบัญชี)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(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
•	 นักบริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(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�านักอ�านวยการ
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ไม่มี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	โท	เอก	เศรษฐศาสตร	์มหาวิทยาลัยอีราสมูส	
	 (Erasmus	University	Rotterdam)	ประเทศเนเธอร์แลนด์
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลกัสตูร	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
•	 ประธานประจ�าประเทศไทย	กลุม่บรษิทั	จาร์ดนี	แมธสีนั	(ประเทศไทย)	จ�ากดั
•	 ประธานกรรมการ	บมจ.พฤกษา	เรียล	เอสเตท	/	บมจ.พฤกษาโฮลดิ้ง
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทย	แท็งค์	เทอร์มินัล	จ�ากัด
•	 รองประธานกรรมการ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 บริษัทหลักทรัพย์	เคจีไอ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 รองประธานกรรมการ	บมจ.	ทีพีท	ีปิโตรเคมีคัล
•	 ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ถิรไทย
•	 ประธานกรรมการมูลนิธิบ้านฮอลันดา
•	 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	โกลบอล	คอนเนค็ชัน่ส์	
•	 กรรมการ	โรงแรมแมนดาริน	โอเรียลเตล
•	 กรรมการ	มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
•	 ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน	ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
	 การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)



ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 025

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
กรรมการ ,อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, 
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน, 
ที่ปรึกษาอนุกรรมการจัดการลงทุน
อายุ 51 ปี

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
กรรมการ, อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณา
ค่าตอบแทน, อนุกรรมการเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว
อายุ 68 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร	์สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	(AIT)	
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช	ี
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร	์(เกียรตินิยม)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	
	 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	
การฝึกอบรม
•	 Investment	Banking	,	Kellogg	Business	School,	
	 Northwestern	University
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee		
	 (RNG)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(NDC)		
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการท�างาน
2558	-	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่		
	 	 บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)
2554	-	2558	 กรรมการ	บริษัทเอเชียประกันภัย	1950	จ�ากัด
2550	-	2557	 ที่ปรึกษา	บริษัท	อวานการ์ด	แคปปิตอล	จ�ากัด		
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	บางจาก	รีเทล	จ�ากัด
•	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	บีซีพีจ	ีจ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	Nido	Petroleum	Limited
•	 กรรมการ	บริษัท	เอเชียประกันภัย	1950	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	นิติบุคคลอาคารชุด	185	ราชด�าริ
•	 กรรมการ	สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบในพระบรมราชูปถัมภ์
•	 อุปนายก	สมาคมศิษย์เก่า	AIT

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	ด้านการตลาดและการเงิน	Wharton	School		
	 University	of		Pennsylvania		
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร	์(เกียรตินิยมดีมาก)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(วปรอ.)			
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	
การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตร	Corporate	Governance	for	Capital	Market	Intermediaries		
	 (CGI)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
•	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร	
	 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการท�างาน
2544	-	ปัจจุบัน			 ประธานกรรมการ	บริษัททรีนีตี	้วัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)	
2542	-	ปัจจุบัน			 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	
	 	 บริษัท	แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)	 												
2554	-	ปัจจุบัน			 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น	(ประเทศไทย)		
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
2558	-	ปัจจุบัน			 กรรมการ	บริษัท	การแพทย์	สุขุมวิท	62	จ�ากัด	 	
2553	-	2560	 กรรมการและประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร	
	 	 บริษัทหลักทรัพย	์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย	์จ�ากัด	(มหาชน)
2554	-	2560	 รองประธานกรรมการ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	
2552	-	ปัจจุบัน			 ที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2553	-	ปัจจุบัน			 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2543	-	ปัจจุบัน			 คณะกรรมการจัดท�าบันทึกข้อตกลงและประเมินผล
	 	 การด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ	(รายสาขา)																					
													 ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	กระทรวงการคลงั	
2555	-	ปัจจุบัน			 กรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการ	
	 	 พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานชมรม	Human	Capital	Management	(HCM)	
	 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียน
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นายสมบัติ นราวุฒิชัย
เลขาธิการ คณะกรรมการ กบข.  
อายุ 57 ปี

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

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	รุ่นที่	7		
	 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที	่2
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
•	 หลักสูตรอบรมความรู้ด้านการธนาคารและวิเคราะห์สินเชื่อ	
	 ธนาคารกสิกรไทย	ปี	2526

ประวัติการท�างาน
•	 2557	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการ	คณะกรรมการ	กบข.
•	 2553	-	2556		 เลขาธิการ	สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
•	 2551	-	2556		 คณะกรรมการโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ	
	 	 บริษัทจดทะเบียนประจ�าปี	2554	-	2556		 	
	 	 (Steering	Committee)	
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
•	 2549	-	2552			 ผู้ช่วยผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 	 บริหารงานสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย	์
•	 2548	-	2549		 รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	สินเอเซีย	จ�ากัด	
•	 2543	-	2548	 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 2557	 กรรมาธิการ	คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
	 	 ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญ	
	 	 ตามพระราชบญัญตับิ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2494	

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



ข้อมูลองค์กร กบข.
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1. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
 ประธานอนุกรรมการ

2. นายอัมพร แสงมณี 
 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

5. รศ.ชโยดม สรรพศรี
 ผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นายธาดา พฤฒิธาดา
 ผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นายสมบัติ นราวุฒิชัย
 อนุกรรมการและเลขานุการ

1

5

9

2

6

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
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3. นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นายศุภวุฒิ สายเชื้อ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
 ที่ปรึกษา

8. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์
 ที่ปรึกษา

3

7

4

8
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คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

1. นางเมธินี เทพมณี
 ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ 
 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

5. นายสุทิน ลี้ปิยะชาติ
 ผู้แทนสมาชิก

6. พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค
 ผู้แทนสมาชิก

9. นายสมบัติ นราวุฒิชัย
 อนุกรรมการและเลขานุการ

1

5

9

2

6
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3. นายชูโชค ทองตาล่วง
 ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์

4. นายบุญทวี สาลี
 ผู้แทนสมาชิก

7. นายภพ เอครพานิช
 ผู้แทนสมาชิก

8. พันต�ารวจเอกหญิง อุไรวรรณ สุธีดวงสมร
 ผู้แทนสมาชิก

3

7

4

8
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

1. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
 ประธานอนุกรรมการ

2. นายเมธี สุภาพงษ์ 
 อนุกรรมการ

5. นางนิภาพร ศรีสุวรรณ
 อนุกรรมการ

6. พลต�ารวจโท ติณภัทร ภุมรินทร์
 อนุกรรมการ

1

5

2

6



ข้อมูลองค์กร กบข.
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3. นายกรีฑา สพโชค
 อนุกรรมการ

4. นายสราวุธ เบญจกุล
 อนุกรรมการ

7. นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์
 อนุกรรมการ

8. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
 ที่ปรึกษา

3

7

4

8



ข้อมูลองค์กร กบข.
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คณะอนุกรรมการกฎหมาย

1. นายมนัส สุขสวัสดิ์
 ประธานอนุกรรมการ

2. นายสราวุธ เบญจกุล 
 อนุกรรมการ

5. นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์
 อนุกรรมการ

6. นายวรรณชัย บุญบ�ารุง
 อนุกรรมการ

1

5

2

6



ข้อมูลองค์กร กบข.
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3. พลโท กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
 อนุกรรมการ

4. นายสมชาย เอมโอช
 อนุกรรมการ

3 4

7. นายสมบัติ นราวุฒิชัย
 อนุกรรมการและเลขานุการ

7



ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ036

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายรพี สุจริตกุล
 ประธานอนุกรรมการ

2. นายปรเมธี วิมลศิริ
 อนุกรรมการ

5. นายปฤษันต์ จันทร์หอม
 อนุกรรมการ

6. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
 อนุกรรมการ

1

5

2

6



ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 037

3. นางสิรินทร์ พันธ์เกษม
 อนุกรรมการ

4. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
 อนุกรรมการ

3

7

4

7. นายสมบัติ นราวุฒิชัย
 อนุกรรมการและเลขานุการ



ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ038

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

1. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
 ประธานอนุกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
 อนุกรรมการ

5. นายศักดิ์ชัย เมทินีพิศาลกุล
 อนุกรรมการ

6. นางสิรินทร์ พันธ์เกษม
 อนุกรรมการ

9. นางสาวรุ่งนภา วิสฤตาภา
 อนุกรรมการและเลขานุการ

1

5

9

2

6



ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 039

3. นายประพฤทธิ์ สุขใย
 อนุกรรมการ

4. พลโท กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
 อนุกรรมการ

7. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์
 ที่ปรึกษา

8. นางพรเพ็ญ นามวงษ์
 ที่ปรึกษา

3

7

4

8



ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ040

คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน

1. นางเมธินี เทพมณี
 ประธานอนุกรรมการ

2. นายรพี สุจริตกุล 
 อนุกรรมการ

5. นายมนัส สุขสวัสดิ์
 อนุกรรมการ

1

5

2

6

6. พลต�ารวจโท ติณภัทร ภุมรินทร์
 อนุกรรมการ



ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 041

3. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
 อนุกรรมการ

4. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
 อนุกรรมการ

3 4

7

7. นางวาสนา นาคถาวร
 อนุกรรมการและเลขานุการ



ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ042

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

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	รุ่นที่	7		
	 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที	่2
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
•	 หลักสูตรอบรมความรู้ด้านการธนาคารและวิเคราะห์สินเชื่อ	
	 ธนาคารกสิกรไทย	ปี	2526

ประวัติการท�างาน
•	 2557	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.
•	 2553	-	2556		 เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
•	 2551	-	2556		 คณะกรรมการโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ	
	 	 บริษัทจดทะเบียนประจ�าปี	2554	-	2556		 	
	 	 (Steering	Committee)	
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
•	 2549	-	2552			 ผู้ช่วยผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 	 บริหารงานสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย	์
•	 2548	-	2549		 รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	สินเอเซีย	จ�ากัด	
•	 2543	-	2548	 รองกรรมการผู้อ�านวยการ	
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	กรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 2557	 กรรมาธิการ	คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
	 	 ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญ	
	 	 ตามพระราชบญัญตับิ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2494	

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

คณะผู้บริหาร กบข.

นายสมบัติ นราวุฒิชัย
เลขาธิการ คณะกรรมการ กบข.  
อายุ 57 ปี

นายยิ่งยง นิลเสนา
รองเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน  
อายุ 57 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(เกียรตินิยม)	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 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	
	 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย	์ภัทรธนกิจ	จ�ากัด
	
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย	1
•	 กรรมการ	บริษัท	ไทยพรอสเพอริตี	้แอ็ดไวซอรี	่จ�ากัด
•	 กรรมการ	บริษัท	เอชไออาร์พ	ี(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 กรรมการจัดการการลงทุน	สภากาชาดไทย
•	 กรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง	
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•	 อนกุรรมการพจิารณาหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์		
	 ประเภทตราสารหนี้	ตราสารอนุพันธ	์และตราสารซับซ้อน	
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 043

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
รองเลขาธิการ กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์  
อายุ 53 ปี

นางสาวนัชชา พรตปกรณ์
รองเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง  
อายุ 55 ปี

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	จ	ีว	ีณ	ถลาง

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ฟิทช์	เรตติ้ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิ(ด้านเศรษฐกิจ	การเงินและการลงทุน)		
	 ในคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน	
	 มหาวิทยาลัยมหิดล
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิในคณะกรรมการบริหารสมาคม
	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

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.)	รุ่นที	่2
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	14
•	 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร	รุ่นที่	17	
	 กรมกิจการพลเรือนทหารบก	
•	 โครงการฝึกอบรมส�าหรับผู้บริหารระดับสูงประจ�าปี	2553	
	 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	(สวค.)	รุ่นที	่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



 

ข้อมูลองค์กร กบข.

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ044

นางวาสนา นาคถาวร
ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหาร  
อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน
•	 Store	HR	Manager	บริษัท	อิคาโน่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัท	เซทเทเลม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัท	แอลเอ็มจ	ีประกันภัย	จ�ากัด		
	 (มหาชน)
•	 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
	 Merchant	Court	at	Le	Concorde	Hotel
•	 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	LSG	Sky	Chefs,	Siam	Flight	Service
•	 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัท	สปา	แอดเวอร์ไทซิ่ง	จ�ากัด

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	จีพีเอฟ	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท	์จ�ากัด

นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร
ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานปฏิบัติการ 
และผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อายุ 53 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	รุ่นที	่19	สถาบันพระปกเกล้า	(ปปร.	19)		
	
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	
	 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย	์ซิทก้า	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบงาน	16	ฝ่ายคอมพิวเตอร์	
	 ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
	
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทย	แอดมินิสเทรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
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นายวรุตม์ ขจรเวคิน
ผูช่้วยเลขาธกิาร งานลงทนุและบรหิารผูจ้ดัการกองทนุ Public Market 
อายุ 57 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	บริษัทหลักทรัพย	์ภัทร	จ�ากัด
	
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 อนุกรรมการ	การพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุน	
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล
ผู้ช่วยเลขาธิการ งานบริหารเงินลงทุน Private Market  
อายุ 48 ปี

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

ประวัติการท�างาน
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ	่ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 Director	บริษัทหลักทรัพย	์บาร์เคลย	์แคปปิตอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	บริษัทหลักทรัพย	์เมอร์ริล	ลินช์	ภัทร	จ�ากัด

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	จีพีเอฟ	พร็อพเพอร์ตี้	แมเนจเม้นท	์จ�ากัด	
•	 กรรมการ	บริษัท	รอยัล	ปอร์ซเลน	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 กรรมการจัดการลงทุน	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
	 และสิทธิการเช่าเทสโก้	โลตัส	รีเทล	โกรท
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นายแมน ชุติชูเดช
ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร 
อายุ 49 ปี

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.	
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม
•	 หลักสูตร	Executive	Development	Program	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•	 หลักสูตร	ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก	สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการท�างาน
•	 ผู้ช่วยเลขาธิการงานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน	กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
•	 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน	กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
•	 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน	
	 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
•	 หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กสิกรไทย	จ�ากัด	
•	 นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและตลาดเงินและนักวางกลยุทธ์ลงทุน	
	 บริษัทหลักทรัพย์	ทิสโก้	จ�ากัด	
•	 อาจารย์ผู้สอน	The	George	Washington	University,	
	 Washington	DC.	,	USA.
•	 นักวาณิชธนกิจ	Bioventure	Group,	New	York,	USA.
•	 นักวิเคราะห์โครงการลงทุน	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)		

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
•	 กรรมการ	บริษัท	ไทย	แอดมินิสเทรชั่น	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	
•	 อนุกรรมการ	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
	 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ลักษณะการด�าเนินงานของ กบข.

การจัดตั้งและสถานะ

กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	(กบข.)	เป็นกองทนุ	
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	
พ.ศ.	2539	(พระราชบัญญัต	ิ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�า	
เข้าบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน
เดอืน	ปัจจบุนักฎหมายก�าหนดอตัราเงนิสะสมขัน้ต�า่ร้อยละ	3		
ของเงินเดือน	 สมาชิกออมเพิ่มได้เมื่อรวมกับเงินสะสมขั้นต�า่
ต้องไม่เกินร้อยละ	15	ของเงินเดือน

2. เงินสมทบ	 คือ	 เงินที่รัฐจ่ายสมทบให้กับสมาชิก	
ที่ออมเงินสะสม	 ส่วนราชการจะเป็นผู้เบิกจากงบประมาณ	
รายจ่ายของรฐัในอตัราทีเ่ท่ากบัอตัราเงนิสะสมขัน้ต�า่	(ร้อยละ	3	

ของเงินเดือน)	 ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือนน�าส่ง	 กบข.		
เพื่อน�าเข้าบัญชีรายบุคคลของสมาชิก	

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

4. เงินชดเชย	 คือ	 เงินที่รัฐจ่ายจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายของรัฐเข้าบัญชีรายบุคคลของสมาชิก	 ทุกครั้งที่มี	
การจ่ายเงินเดือน	 ในอัตราร้อยละ	 2	 ของเงินเดือน	 และให	้
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	

ทัง้นี	้รฐัต้องจดัสรรงบประมาณรายจ่ายจ�านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ	20	ของงบประมาณรายจ่ายบ�าเหนจ็บ�านาญของ
ข้าราชการประจ�าปี	เข้าบญัชเีงนิส�ารองทกุปีจนกว่าเงนิส�ารอง	
เงินกองกลาง	และดอกผลของเงินดังกล่าวจะมีจ�านวน	3	เท่า
ของงบประมาณรายจ่ายบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการประจ�าปี	
หลังจากนั้นให้ตั้งงบประมาณเพื่อให้เงินส�ารอง	เงินกองกลาง
และดอกผล	คงระดบั	3	เท่าของงบประมาณรายจ่ายบ�าเหนจ็
บ�านาญของข้าราชการในแต่ละปี	แต่หากมจี�านวนเกนิ	3	เท่า	
ให้	กบข.	น�าเงินส่วนที่เกินนั้นส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

7. เงินกองกลาง	 คือ	 เงินบริจาค	 เงินตามบัญชีเงิน	
รายบคุคลทีไ่ม่มผีูร้บั	เป็นเงนิส่วนกลางทีม่ใิช่ของสมาชกิคนใด		

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

2540	ทุกคน	รวมถึงผู้ซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการตั้งแต่วันที่	27	
มีนาคม	2540	ด้วย	ต้องเป็นสมาชิก																	

ข้าราชการทีร่บัราชการอยูก่่อนวนัที่	27	มนีาคม	2540		
ให้สมัครเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ
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ล�าดับ ประเภทข้าราชการ จ�านวนราย ร้อยละ

 1.	 ข้าราชการพลเรือน	 	326,139	 32.70

	 2.	 ข้าราชการฝ่ายตุลาการ	 	9,892	 0.99

	 3.	 ข้าราชการฝ่ายอัยการ	 	4,655	 0.47

	 4.	 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	และพนักงานมหาวิทยาลัย	 	15,153	 1.52

	 5.	 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 	327,326	 32.82

	 6.	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 	2,936	 0.29

	 7.	 ข้าราชการต�ารวจ	 	143,275	 14.37

	 8.	 ข้าราชการทหาร	 	157,687	 15.81

	 9.	 ข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 	123	 0.01

	 10.	 ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง	 	1,758	 0.18

	 11.	 ข้าราชการส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 	2,520	 0.25

	 12.	 ข้าราชการส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 	2,250	 0.23

	 	 *ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 	3,563	 0.36		

	 	 รวม  997,277 100.00

ตารางแสดงสมาชิกแยกตามประเภทข้าราชการ ณ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ	:	 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 หมายถึง	 ข้าราชการที่เป็นสมาชิก	 กบข.	 อยู่เดิมแต่ได้โอนย้ายไปปฏิบัติงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ก�าหนด	
	 โดยกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
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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



สร้างผลตอบแทน
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สื่อสารอย่างเข้าใจ
และเข้าถึง
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ภาวะเศรษฐกิจปี 2559

เศรษฐกิจโลก 3.1 3.2 3.4 2.9 2.8 3.2

กลุ่มประเทศตลาดพัฒนาแล้ว 1.6 2.1 2.0 0.9 0.4 1.6

 สหรัฐอเมริกา	 1.6	 2.6	 2.4	 1.3	 0.1	 1.6

	 กลุ่มประเทศยูโร	 1.7	 2.0	 1.2	 0.2	 0.0	 0.4

	 ญี่ปุ่น	 0.9	 1.2	 0.3	 (0.1)	 0.8	 2.7

กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม ่ 4.1 4.1 4.6 9.5 5.2 4.5

	 จีน	 6.7	 6.9	 7.3	 2.0	 1.4	 2.0

	 ไทย	 3.2	 2.8	 0.8	 0.2	 (0.9)	 1.9

ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(ร้อยละต่อปี)

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
(ร้อยละต่อปี)

กลุ่มประเทศ

แหลง่ขอ้มลู:	IMF,	GPF	Analysis

ตารางดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจส�าหรับปี 2559 เปรียบเทียบปี 2557-2558

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนปี 2559

 ภาวะเศรษฐกิจโลก 

เศรษฐกิจโลกเติบโตในอัตราร้อยละ	 3.1	 ในป	ี 2559	
ชะลอตัวลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย	 ซึ่งเป็นการชะลอตัวลง
ในกลุ่มประเทศตลาดพัฒนาแล้ว	 (Developed	Markets)	
เป็นหลัก	 โดยเศรษฐกิจตลาดพัฒนาแล้วที่เคยเติบโตถึง	
ร้อยละ	 2.1	 ในปี	 2558	 เหลือการเติบโตเพียงร้อยละ	 1.6		
ในปี	 2559	 เนื่องจากมีความไม่ชัดเจนในเรื่องการด�าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจของประเทศส�าคัญๆ	 หลายประเทศ		
ในขณะที่นโยบายทางการเงินเพื่อกระตุ ้นเศรษฐกิจของ
ธนาคารกลางกลบัมปีระสทิธภิาพลดลง	โดยมเีหตกุารณ์ส�าคญั
ทางเศรษฐกิจต่างๆ	ได้แก่

•	 ผลการลงคะแนนให้สหราชอาณาจักรออกจาก
สหภาพยุโรป	 ซึ่งผลการลงคะแนนผิดจากความคาดหมาย
และการด�าเนินการออกจากสหภาพยุโรปเชื่อว่าจะส่งผลลบ
ต่อเศรษฐกจิโดยรวม	โดยเฉพาะการค้าและการลงทนุระหว่าง
ประเทศที่จะมีอุปสรรคมากขึ้น

•	 ผลการเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ	ทีป่รากฏว่า	
ผูช้นะคอื	Donald	Trump	ซึง่มแีนวนโยบายระหว่างประเทศ
ในเชิงกีดกัน	 ขณะที่แนวทางการพัฒนาประเทศเชื่อว่าจะ	
ก่อให้เกิดผลบวกต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นๆ	 เท่านั้น	 แต่เพิ่ม
ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพในระยะยาว

•	 การปรับนโยบายการเงินของญี่ปุน่ครั้งใหญ่	
ด้วยการด�าเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ	 ซึ่งได้รับ	
การตอบรับจากนักลงทุนในเชิงลบ	 ขณะที่การแทรกแซง
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลในภายหลงัได้ช่วยให้ตลาด
พันธบัตรกลับมามีเสถียรภาพมากขึ้น

•	 นโยบายการเงนิของอซีบี	ีโดยช่วงต้นปีมมีาตรการ
เข้าซื้อตราสารหนี้เอกชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาค
เอกชน	และเป็นส่วนหนึง่ของมาตรการผ่อนคลายทางการเงนิ	
ที่ส่งผลกดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรในกลุ่มยูโรลดลง
ต่อเนื่อง

 ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย

ในปี	 2559	 เติบโตอย่างต่อเนื่องที่ร ้อยละ	 3.2		
โดยได้รับแรงผลักดันหลักจากภาคบริการ	 โดยเฉพาะ	
การท่องเที่ยวที่เติบโตดีต่อเนื่อง	 และภาคการบริโภคที่กลับ
มาเติบโตดีขึ้นผลจากราคาสินค้าเกษตรที่เริ่มดีขึ้นตั้งแต่	
ช่วงกลางปีและมาตรการต่างๆ	 ของภาครัฐที่กระตุ้นการ	
ใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้การเร่งอนุมัติโครงการ	
ขนาดใหญ่ต่างๆ	ก็เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ส�าคัญ	
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ภาวะการลงทุนปี 2559

โดยรวมปรับตัวในทิศทางที่ดีจากแรงส่งของภาวะ
เศรษฐกิจที่ยังคงขยายตัวและบรรยากาศการลงทุนที่	
ผ่อนคลายเรือ่งความเสีย่งของภาวะเศรษฐกจิถดถอย	อย่างไร
กต็ามในระหว่างปีคงมคีวามผนัผวนจากความไม่แน่นอนเรือ่ง
แนวทางการด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจและผลการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ	 ส่งผลให้ผลตอบแทนภาวะการลงทุน
ในสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวแตกต่างกัน	 เช่น	 ตลาดหุ้นของ
สหรัฐฯ	ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	9.5	ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปและ
ญี่ปุ่นปรับตัวลดลงในสกุลเงินของภูมิภาคที่ร้อยละ	-1.2	และ	
-1.9	ตามล�าดับ	ในทางกลับกันตลาดหุ้นเกิดใหม	่(Emerging	
Markets)	 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	 8.6	 ขณะที่ตลาดหุ้นไทย	
ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	19.8		

ภาวะการลงทุนในตลาดเงินและพันธบัตร	 ได้รับ	
ผลกระทบจากทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกประเทศ	ซึง่รวมถงึ	
ความไม่ชดัเจนในเรือ่งการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ	(FOMC)	และการด�าเนินนโยบายอัตรา
ดอกเบี้ยติดลบของธนาคารกลางญี่ปุ่น	 (BoJ)	 ส่งผลให้อัตรา	
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวมีความผันผวนอย่างมาก	
อย่างไรก็ตาม	ณ	สิ้นปี	2559	อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทย	
และสหรัฐฯ	 อายุ	 10	 ปี	 ปรับตัวสูงกว่าในช่วงต้นปีเล็กน้อย	
ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นและเยอรมนีอยู่ใน
ระดับที่ต�่ากว่าต้นปีอย่างชัดเจน

กราฟแสดงการปรบัตวัของดชันหีุน้หลกั สะสมจากต้นปี 
(แสดงผลเป็นร้อยละ โดยค�านวณจากสกลุเงนิของดชัน)ี

แหลง่ขอ้มลู:	Bloomberg,	GPF	Analysis
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โดยในระหว่างปีตลาดมคีวามผนัผวนตามปัจจยัส�าคญั
ต่างๆ	ได้แก่

•	 ราคาน�้ามันดิบ	 ที่ปรับตัวลดลงซื้อขายที่จุดต�่าสุด
น้อยกว่า	$30/บาร์เรล	ก่อนแกว่งตวักลบัขึน้มาถงึระดบัสงูสดุ
มากกว่า	$50/บาร์เรล

•	 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ	ที่ไม่ชัดเจนว่า
จะปรับเพิ่มขึ้นรวดเร็วเพียงใด	 และการคาดการณ์เกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการลดปริมาณตราสารหนี้ที่จะเข้าซื้อของอีซีบี		
ได้ส่งผลผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยูโรปรับตัว	
กลับขึ้นมาอย่างรุนแรงในไตรมาสสุดท้ายของปี

ภาวะการลงทุนในประเทศไทย 

กราฟแสดงเงนิเข้าลงทนุตลาดหุน้ไทยและประเทศ
ใกล้เคียง เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ผลักดันการลงทุน 
ในปี 2559
(แสดงผลเป็นล้านดอลลาร์สหรัฐ สะสมจากต้นปี)

กราฟแสดงราคาน�้ามันดิบผันผวนตลอดปี 2559
(แสดงราคาน�้ามันดิบเบรนท์ เป็นดอลลาร์
ต่อบาร์เรล)

•	 ผลการลงคะแนนเสียง	 ประชามติให้สหราช	
อาณาจักรออกจากสหภาพยุ โรป	 (Brexit ) 	 และผล	
การเลือกตั้งให้	Donald	Trump	 เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ	
ซึ่งส่งผลกดดันภาวะการลงทุนในระยะสั้นๆ	 และเป็นปัจจัย
ต่อเนื่องให้จับตา

•	 นโยบายการเงินของญี่ปุ ่น	 โดยการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ส่งผลกดดันบรรยากาศการลงทุน		
ขณะทีก่ารปรบัเป้าหมายการซือ้พนัธบตัรเพือ่แทรกแซงตลาด	
ประกอบกับเงินเยนที่อ่อนค่า	 ได้ส่งผลให้ตลาดการลงทุน	
กลับมาสดใสในที่สุด

แหลง่ขอ้มลู:	Bloomberg,	GPF	Analysis
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การด�าเนินงานของกองทุนในปี 2559
สืบเนื่องจากความกังวลในการเติบโตของเศรษฐกิจ

ประเทศหลัก	 ความไม่แน่นอนของผลการท�าประชามติ	
ในสหราชอาณาจักรและผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี	
ในสหรฐัฯ	อกีทัง้ความไม่ชดัเจนในทศิทางนโยบายทางการเงนิ	
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ	 ส่งผลให้ภาวะการลงทุนมีความ
ผันผวนตลอดทั้งปี	2559	กบข.	จึงด�าเนินการการลงทุนด้วย
ความระมัดระวังภายใต้การบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด	
พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนให้มีความเหมาะสม	
ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อรองรับความผันผวนที่เกิดขึ้น	 อีกทั้ง	
กระจายความเสี่ยงไปลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย	
และลงทุนต่างประเทศมากขึ้น	 ตามเพดานการลงทุนใน	
ต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติเพิ่มขึ้นสู่ร้อยละ	30	

กบข.	 กระจายการลงทุนไปสู ่ตราสารหนี้มากขึ้น		
โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อให้
สอดคล้องกับภาวะทิศทางการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
สหรัฐฯ	 และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน
ไทย	โดยเน้นลงทนุในบรษิทัทีม่ผีลประกอบการ	กระแสเงนิสด	
ที่แข็งแกร่ง	และมีเครดิตเรทติ้งสูง	เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง	
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะการลงทุนในตลาดทุน	 ซึ่งมี	
ความเสี่ยงจากเรื่องเศรษฐกิจและการเมือง	นอกจากนี้	กบข.	

ยังเพิ่มสัดส่วนในสินทรัพย์ประเภท	 Absolute	 Return	
Funds	 ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ต
การลงทุน	 และทยอยลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ	 เช่น	
โครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย	์ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพ
ของผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศนั้น	 กบข.	 ได้มี	
การบรหิารอตัราแลกเปลีย่นในเชงิรกุ	ภายใต้กรอบความเสีย่ง	
ที่ก�าหนด	 เพื่อป้องกันไม่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุน	
ในต่างประเทศต้องได้รับผลกระทบจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศหรือการแข็งค่า
ขึ้นของค่าเงินบาทในบางช่วง	และในขณะที่สามารถแสวงหา	
ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทใน	
บางช่วง	 โดยตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดการจัดสรรการ
ลงทุนระยะยาว	(SAA)	เปรียบเทียบกับสัดส่วนการลงทุนจริง	
กับสัดส่วนเป้าหมายรายปี	 โดยแบ่งประเภทสินทรัพย์	
ตามคุณลักษณะเป็น	4	กลุ่ม	ได้แก่	

•		กลุ่มรับมือการถดถอย	(Safety	Assets)	
•		กลุ่มกระจายความเสี่ยง	(Diversifier	Assets)	
•		กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ	(Inflation	Sensitive	Assets)	
•		กลุ่มรองรับการขยายตัว	(Growth	Assets)
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กลุ่มรับมือการถดถอย (Safety Assets) 44.00 44.50 45.04

ตราสารหนี้ภาครัฐไทย	 39.00	 26.50	 26.17

ตราสารหนี้ภาครัฐโลก	 0.00	 0.00	 0.00

ตราสารหนี้ระยะสั้นไทย	 5.00	 18.00	 18.87

กลุ่มกระจายความเสี่ยง (diversifiers Assets) 20.00 21.55 22.28

ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย	 6.00	 14.40	 16.44

ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก	 7.00	 1.50	 1.50

ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่	 5.00	 0.00	 0.00

ตราสารหนี้จีน	 0.00	 0.65	 0.65

Absolute	Return	Funds	 2.00	 5.00	 3.69

กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ (Inflation Sensitive Assets) 12.00 10.50 9.65

อสังหาริมทรัพย์ไทย	 5.00	 4.50	 4.41

สินค้าโภคภัณฑ์	 1.50	 0.00	 0.00

อสังหาริมทรัพย์โลก	 3.50	 3.00	 2.67

โครงสร้างพื้นฐาน	 2.00	 2.00	 1.49

ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อไทย	 0.00	 1.00	 1.08

กลุ่มรองรับการขยายตัว (Growth Assets)	 24.00	 23.45	 23.03

ตราสารทุนไทย	 6.00	 7.25	 7.16

ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว	 8.00	 10.50	 10.37

ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่	 4.00	 2.00	 2.17

ตราสารทุนจีน	 0.00	 0.70	 0.63

นิติบุคคลเอกชนไทย	 2.00	 1.00	 0.86

นิติบุคคลเอกชนโลก	 4.00	 2.00	 1.84

Grand Total 100.00 100.00 100.00

Asset role / Asset class เป้าหมายสัดส่วน 
ระยะยาว (SAA)

เป้าหมายสัดส่วน
การลงทุนปี 2559

สัดส่วนลงทุนจริง
สิ้นปี 2559

สัดส่วนการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation : SAA),
สัดส่วนเป้าหมายปี 2559 และสัดส่วนการลงทุนจริง สิ้นปี 2559

แหลง่ขอ้มลู	:	GPF	Analysis

หน่วย	:	ร้อยละ



ผลการด�าเนินงาน ปี 2559

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 059

การด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ฉบับปัจจุบัน	 (2558-2561)	ได้ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์		
กบข.	 เป็น	“สถาบันหลักที่สมาชิกไว้วางใจในการบริหาร 
เงินออมเพื่อการเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข”	
ประกอบด้วยยุทธศาสตร	์4	ด้าน	ดังนี	้

ยุทธศาสตร์ที่	1	 :	สร้างความมัน่คงในการเกษยีณของ	
	 	 	 สมาชิก

ยุทธศาสตร์ที่	2	 :	เสรมิสร้างความเชือ่มัน่และไว้วางใจ
ยุทธศาสตร์ที่	3	 :	พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยี	

	 	 	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่	4	 :	พฒันาบคุลากรสูค่วามเป็นเลศิและ	

	 	 	 ผูกพันกับองค์กรสูง
โดยในปี	2559	กบข.	ได้ด�าเนนิการในแต่ละยทุธศาสตร์	

ดังนี	้	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความมั่นคงในการ
เกษียณของสมาชิก

	
จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่	

เปลี่ยนแปลงไป	 รวมถึงประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคม	
ผูส้งูอาย	ุกบข.	ตระหนกัถงึการสร้างความมัน่คง	ความเพยีงพอ	
ในการเกษียณอายุของสมาชิก	 โดยการก�าหนดนโยบาย
การลงทุนที่เหมาะสม	 การใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อเพิ่ม
ผลตอบแทน	 การวิจัยเพื่อหาโอกาสและแนวทางปรับปรุง
กระบวนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	 รวมถึงการให้
บริการทางการเงินต่างๆ	แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง	

ในปี	2559	กบข.	 ได้สื่อสารและให้ความรู้กับสมาชิก	
กบข.	 ทั่วประเทศ	 เกี่ยวกับแผนสมดุลตามอายุ	 ซึ่งเป็น	
แผนลงทุนที่ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ	
ให้เหมาะสมกับช่วงอายุ	พร้อมทั้งศึกษาความคิดเห็นสมาชิก
ที่มีต่อแผนสมดุลตามอายุ	 เพื่อดูความเหมาะสมที่จะให้แผน
สมดลุตามอายเุป็นแผนหลกัอกีแผนหนึง่	โดย	กบข.	เลง็เหน็ว่า	
แผนการลงทุนนี้จะให้โอกาสสร้างความเพียงพอของเงิน
เพื่อการเกษียณภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมส�าหรับ
สมาชิกแต่ละวัยได้	 ทั้งนี้	 กบข.	 ได้รับความเห็นชอบจาก	
คณะกรรมการ	กบข.	ในการแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้	
แผนสมดุลตามอายุเป็นแผนหลักอีกแผนหนึ่ง	 โดยจะมีผลใช้
กับสมาชิกที่รับราชการใหม่เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้และ	
ไม่เลอืกแผนการลงทนุใด	โดยในปัจจบุนั	กบข.	ก�าลงัด�าเนนิการ	
ตามกระบวนการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว

นอกจากนี้	 กบข.	 ได้ศึกษาโอกาสและแนวทางที่จะ	
เปิดโอกาสให้สมาชกิได้เพิม่อตัราเงนิออม	เนือ่งจากผลการศกึษา	
ในช่วงที่ผ่านมาพบว่า	 ระดับการออมในปัจจุบันที่ร้อยละ	 8	
(สะสม	ร้อยละ	3,	สมทบ	ร้อยละ	3,	และชดเชย	ร้อยละ	2)	
ยงัมคีวามเสีย่งต่อความเพยีงพอของเงนิยามเกษยีณของสมาชกิ	
ในบางกลุ่มอายุ	 ดังนั้น	 จึงได้มีการศึกษาต่อเนื่องถึงแนวทาง	
ทีเ่หมาะสมในการเพิม่อตัราเงนิออมของสมาชกิ	ซึง่การด�าเนนิการ	
ต่อภายหลงัจากการศกึษาในปี	2559	กบข.	จะประสานงานกบั	
หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้ได้ข้อมลูในการวเิคราะห์
รายละเอยีด	ข้อด	ีข้อเสยี	หรอืข้อจ�ากดัของทางเลอืกต่างๆ	ต่อไป	
	 อย่างไรก็ดี	ในปี	2559	คณะกรรมการ	กบข.	ได้อนุมัติ
ให้เสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติ
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 พ.ศ.	 2539	 เพื่อให้สิทธิ
แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น	เป็นการสร้างความเพียงพอในยามเกษียณ	
ให้แก่สมาชิก	 ได้แก่	 การเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือก
ที่จะเพิ่มอัตราเงินออมสะสมได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ	 30		
ให้สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพและฝากเงินให้กองทุนบริหาร
ต่อหรือขอทยอยรับเงินมีสิทธิเลือกแผนการลงทุนที่กองทุน
จัดให้	 และให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนส�าหรับ	
เงินประเดิมและเงินชดเชย	นอกจากนี้	ยังเพิ่มสิทธิให้สมาชิก
ที่เกษียณอายุราชการเกินกว่า	 60	 ปี	 มีสิทธิขอรับเงินสะสม	
เงินสมทบ	 และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว	
เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์	ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

ในส่วนของการพัฒนาการให้บริการทางการเงิน
ต่างๆ	แก่สมาชิก	เพื่อสร้างความเพียงพอให้กับสมาชิก	กบข.
ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง	 โดยการรณรงค์	
ส่งเสริมให้สมาชิกออมเพิ่ม	 รวมทั้งประชาสัมพันธ์และให้	
ความรู้เรื่องแผนการลงทุน	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความเชื่อมั่น 
และไว้วางใจ 

ในปี	2559	กบข.	ได้ส�ารวจความผกูพนัของสมาชกิต่อเนือ่ง	
เป็นปีที่	 3	 โดยมีคะแนนความผูกพันของสมาชิกต่อ	 กบข.	
เท่ากับร้อยละ	76.78	สูงกว่าป	ี2558	ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	65.60

กบข.	 ให้ความส�าคัญกับการให้ความรู้การวางแผน
ทางการเงนิและการลงทนุให้แก่สมาชกิ	(Financial	Literacy)	
และเสริมสร้างความเข้าใจในการด�าเนินงานของ	 กบข.	 โดย
พฒันาเนือ้หาและก�าหนดรปูแบบการจดักจิกรรมให้เหมาะสม	
ตามสมาชิกแต่ละกลุ่ม	 ในปี	 2559	 ได้ผลิตและเผยแพร	่	
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Testimonial	Campaign	เพือ่ช่วยประชาสมัพนัธ์บรกิารต่างๆ	
ของ	กบข.	รวมถึงการออมเพิ่ม	ออมต่อ	และการเปลี่ยนแผน	
การลงทุน	 โดยสัมภาษณ์ตัวแทนของสมาชิกผู้ใช้บริการจริง	
เผยแพร่ผ่าน	YouTube	จ�านวน	20	ตอน	นอกจากนี	้ได้พฒันา
โปรแกรมการค�านวณ	 (Simulation	 Program)	 ประเมิน
ความเพียงพอของเงิน	ณ	วันเกษียณ	โปรแกรมออมเพิ่ม	และ
โปรแกรมออมต่อ	 เพื่อให้สมาชิกสามารถค�านวณเงินของ
ตนเองได	้เปิดให้บริการแก่สมาชิกทางเว็บไซต์	กบข.	

เพื่อให้สามารถสื่อสารและให้บริการเข้าถึงสมาชิก
อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มทั่วประเทศ	กบข.	ได้ขอความร่วมมือ	
จากพนัธมติรกลุม่ต่างๆ	ในการสือ่สารไปยงัสมาชกิ	ในปี	2559	
กบข.	 สามารถสร้างพันธมิตรวิทยากรได้ครบทุกจังหวัด	
มีจ�านวนทั้งสิ้น	 342	 คน	 และได้ประสานงานกับพันธมิตร
วิทยากรในการจัดบรรยายให้กับสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ	
โดยมีสมาชิกได้รับความรู ้ผ่านพันธมิตรวิทยากร	 จ�านวน	
8,227	 คน	 นอกจากนี้ได้ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
กรมบัญชีกลางด�าเนินโครงการ	 กบข.	 สมาชิกสัมพันธ์สัญจร	
โดย	 กบข.	 และคลังจังหวัดได้จัดกิจกรรม	 กบข.	 สมาชิก
สัมพันธ์สัญจรประจ�าจังหวัดทั้งสิ้น	 73	 จังหวัด	 มีจ�านวน
สมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น	17,468	คน

กบข.	 ในฐานะสถาบันด้านเงินออมเพื่อการเกษียณ
ของประเทศ	 มีส่วนร่วมในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้	
หรือผลงานวิจัยสู ่หน่วยงานระดับนโยบาย	 องค์กรชั้นน�า
ในอุตสาหกรรม	 ทั้งในและต่างประเทศและสู่สาธารณชน		
ในปี	 2559	 กบข.	 ได้มีโอกาสจัดสัมมนาให้กับประชาชน		
แลกเปลีย่นความรูก้บัหน่วยงานนโยบาย	รวมถงึองค์กรต่างประเทศ	
อย่างต่อเนื่อง	อาทิ	จัดสัมมนา	หัวข้อ	เศรษฐกิจโลกขยับก้าว	
เศรษฐกจิไทยขยบัไกล	:	กบข	เดนิหน้าอย่างไร,	International	
Seminar	 on	 Financial	 Literacy	 for	 Youth	 และ		
The	Proper	Financial	 Literacy	 for	Students	 :	 from	
Elementary	School	to	University

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากระบวนการและ 
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถองค์กร 
	

ในปี	2559	กบข.	ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุน
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 พ.ศ.	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 และ	
กฎกระทรวงว่าด้วยการก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารจดัการเงนิ	
ของกองทุนต ่อกระทรวงการคลัง	 เพื่อแก ้ไขปรับปรุง	
พระราชบญัญตักิองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2539	
และกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ	

จัดการเงินของกองทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน	 ซึ่งจะท�าให้สมาชิกมีโอกาสได้รับ	
สทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้	ทัง้ด้านผลตอบแทนจากการลงทนุและ
การบรกิารต่างๆ	เพือ่เสรมิสร้างความเพยีงพอในการออมเงนิ
เพื่อการเกษียณอายุราชการ	 และเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืน	
ให้แก่ระบบบ�าเหน็จบ�านาญของข้าราชการในอนาคต

สืบเนื่องมาจากป	ี2557	กบข.	 ได้น�าหลักการบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักการ	 Integrated-GRC	 (iGRC)		
ซึ่งเชื่อมโยงงานด้านธรรมาภิบาล	 (Governance)	 บริหาร	
ความเสีย่ง	(Risk	Management)	และการก�ากบัการปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบ	(Compliance)	มาใช้	ซึง่ในปี	2559	ได้ด�าเนนิงาน	
ต่อเนื่องตาม	 iGRC	 Roadmap	 โดยมีการติดตามรายงาน
สถานะความเสี่ยงรายเดือน	 และสร้างวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง	

ในปี	2559	กบข.	ได้ปฏิบัติตามแผนงานเสริมสร้าง	IT	
Governance	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพโครงสร้างการก�ากบัดแูล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และกระบวนการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ธีรรมาภบิาลทีด่ี	และด�าเนนิงาน	
ตามแผนงานบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด ้าน
เทคโนโลยีตามข้อก�าหนดกฎหมาย	โดยจัดท�าระเบียบ	กบข.	
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี	

นอกจากนี้ 	 กบข.	 ยังให ้ความส�าคัญกับการน�า
เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานและ	
ให้บริการแก่สมาชิก	 ในปี	 2559	 ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพ	
การบริหารฐานข้อมูลและกระบวนการงานทะเบียนสมาชิก	
เพื่อปรับปรุงกระบวนการงานทะเบียนสมาชิกให้รองรับ	
การขยายฐานข้อมูลสมาชิก	 รวมทั้งพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	(กรมบงัคบัคด/ีกรมบญัชกีลาง)	เพือ่เพิม่
ประโยชน์การใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพื่อเกิดความรวดเร็ว	
ในการให้บริการแก่สมาชิก

ยทุธศาสตร์ที ่4 : พฒันาบคุลากรสูค่วามเป็นเลศิ 
และผูกพันกับองค์กรสูง	

กบข.	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยู่อย่าง
สม�่าเสมอ	 พร้อมปลูกฝังให้พนักงานมีคุณสมบัติ	 “เก่ง	 ดี		
มจีติบรกิาร”	พนกังานจะได้รบัการพฒันาตามแผนการพฒันา
ประจ�าป	ีเพื่อเพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญ	สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างดี	 มีความผูกพันกับองค์กร	 และส่งเสริมให้	 กบข.		
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	
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เงินลงทุนและหลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญาให้ยืมหลักทรัพย์	 764,451		 707,160	 8.10	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 3,621	 5,329	 (32.05)	

ลูกหนี้จากการลงทุน	 	3,334	 3,258	 2.33	

อื่นๆ	 	 101	 351	 (71.23)

	 รวมสินทรัพย์ 771,507 716,098 7.74

เจ้าหนี้จากการลงทุน	 844		 784	 7.65	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		 226		 231	 (2.16)	

เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง	 	134		 	156	 	(14.10)	

เงินรอจ่ายคืนสมาชิก	 	238	 	85	 	180.00

อื่นๆ			 301				 295			 2.03		

	 รวมหนี้สิน 1,743      1,551  12.38

  รวมสินทรัพย์สุทธิ 769,764 714,547 7.73

สินทรัพย์สุทธิต้นงวด 714,547

เงินรับสมาชิกและอื่นๆ	 29,085

เงินรับจากกระทรวงการคลังที่เรียกว่า	เงินส�ารอง	 	27,195	

ผลประโยชน์สุทธิส�าหรับปี	2559	 30,495	

เงินจ่ายคืนสมาชิกและอื่นๆ	 	(31,008)

เงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับรอจ่ายคืนกระทรวงการคลังจากการเลือกรับบ�าเหน็จ	 (550)

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 769,764

ฐานะการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิปี 2559

2559งบการเงินรวม 2558
(ปรับปรุงใหม่)

ผลต่าง
(ร้อยละ)

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

งบการเงินอย่างย่อปี 2559
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รายได้เงินปันผล	ดอกเบี้ยรับและอื่นๆ	 22,269		 22,871		 (2.63)

รายได้ค่าเช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์	 909			 811			 12.08

	 รายได้รวม                 23,178 23,682  (2.13)

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน																		 997					 1,188		 (16.08)	

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า		 304					 297			 2.36	

	 ค่าใช้จ่ายรวม 1,301 1,485 (12.39)  

 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย             21,877 22,197 (1.44)	

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน		 (196)	 3,034	 (106.46)	

ก�าไรสุทธิจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน																		 2,769		 11,166	 (75.20)

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า																		 6,045	 (12,824)	 147.14			

	 รวมรายการก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและ

 ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 8,618 1,376 526.31

ผลประโยชน์สุทธิ                30,495 23,573 29.36

2559งบการเงินรวม ผลต่าง
(ร้อยละ)

หน่วย	:	ล้านบาท

2558
(ปรับปรุงใหม่)

ผลการด�าเนินงานรวม
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รายงานทางการเงินปี 2559 โดยย่อของบริษัทย่อย

บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จ�ากัด 

บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จ�ากัด

2559 2558

2559 2558

2559 2558

2559 2558

2559 2558

2559 2558

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	 57	 (1)	 (1.75)

หนี้สิน	 11	 12	 (1)	 (8.33)

รวมสินทรัพย์สุทธิ 45 45 -  -

สินทรัพย์	 88	 104	 (16)	 (15.38)

หนี้สิน	 78	 97	 (19)	 (19.59)

รวมสินทรัพย์สุทธิ 10 7 3 42.86

สินทรัพย์	 66	 75	 (9)	 (12.00)

หนี้สิน	 9	 9	 -	 	 -

รวมสินทรัพย์สุทธิ 57 66 (9) (13.64)

รายได้	 34	 37	 (3)	 (8.11)

ค่าใช้จ่าย	 32	 34	 (2)	 (5.88)

ก�าไรสุทธิ 2 3 (1) (33.33)

รายได้	 310	 128	 182	 142.19

ค่าใช้จ่าย	 306	 128	 178	 139.06

ก�าไรสุทธิ 4 - 4 -

รายได้	 15	 24	 (9)	 (37.50)

ค่าใช้จ่าย	 24	 33	 (9)	 (27.27)

ก�าไรสุทธิ (9) (9) - -

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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ค�าอธบิายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน
ส�าหรบังบการเงนิปี 2559

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

งบการเงนิเข้าใจผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงนิของ	กบข.	
ได้ดียิ่งขึ้น	 โดยมีรายละเอียดค�าอธิบายและบทวิเคราะห์
ส�าหรบังบการเงนิส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2559	ดงันี้

1. ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน

1.1 ผลการด�าเนินงาน
1.1.1 ผลตอบแทนจากการลงทุนและผลประโยชน์สุทธิ

ปี 2559 ปี 2558
(ปรับปรุงใหม่) ร้อยละจ�านวน

เพิ่ม (ลด)รายละเอียด

รายได้จากการด�าเนินงาน		 	31,796		 25,058		 6,738		 26.89	

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน		 	1,301		 1,485		 (184)	 (12.39)

	ผลประโยชน์สุทธิ  30,495  23,573   6,922   29.36 

กบข.	มรีายได้จากการด�าเนนิงานของปี	2559	เท่ากบั	
31,796	 ล้านบาท	 โดยหลักๆ	 มาจากรายได้จากการลงทุน	
คิดเป็นมูลค่า	 23,129	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 72.74		
ของรายได้จากการด�าเนินงานทั้งหมด	 โดยรายได้จากการ	
ด�าเนนิงานในปีทีผ่่านมาเพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ	26.89	จากปีก่อน	
เนื่องจากการบันทึกรายการก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
ปรับมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด	 (Unrealized	 Gain)	
จ�านวนเท่ากับ	 6,045	 ล้านบาท	 เทียบกับรายการขาดทุน	
ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุตามราคาตลาด	
(Unrealized	 Loss)	 จ�านวนเท่ากับ	 12,824	 ล้านบาท		
ในปีก่อนหน้า	 พร้อมกันนี้	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	
ในป	ี 2559	 ลดลง	 184	 ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	 12.39		
ส่งผลให้	 กบข.	 มีผลประโยชน์สุทธิส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	
ธันวาคม	2559	เท่ากับ	30,495	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	
29.36	เมื่อเทียบกับปี	2558

ในปี	 2559	 อัตราผลประโยชน์สุทธิของสมาชิก		
(หลังหักค่าใช้จ่าย)	 เท่ากับร้อยละ	 5.10	 ท�าให้อัตราผล
ตอบแทนการลงทุนสุทธิ	(หลังหักค่าใช้จ่าย)	ตั้งแต่ตั้งกองทุน
ในส่วนของสมาชิกเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	6.61	ต่อปี	ซึ่งสูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าเฉลี่ยที่ร้อยละ	2.88	ต่อปี

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรายสินทรัพย ์		
(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)	 ในปี	 2559	 ส�าหรับกองทุนส่วนสมาชิก		
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มรับมือการถดถอย

•	 ตราสารหนีภ้าครฐัไทย	ให้ผลตอบแทนร้อยละ	1.99	
จากรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและตราสารหนี้ที่ลงทุน		
แม้จะมขีาดทนุบางส่วนจากตราสารหนีร้ะยะยาวทีม่รีาคาลด
ลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

•	 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ไทย	ให้ผลตอบแทนร้อยละ	1.61	
จากรายได้ดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคาร	 และตราสารหนี้	
ระยะสั้นที่ลงทุน	 ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย	
ที่คงที่ที่ร้อยละ	1.50	ตลอดทั้งปี	2559

กลุ่มกระจายความเสี่ยง

•	 ตราสารหนีภ้าคเอกชนไทย	ให้ผลตอบแทนร้อยละ	
2.17	โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทนุในตราสารหนีภ้าคเอกชนไทย	
ทีม่อีายคุงเหลอืไม่ยาวมากนกั	ซึง่ช่วยลดผลกระทบจากราคา
ตราสารหนี้ระยะยาวที่ปรับตัวลดลงไปได้บางส่วน

•	 ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก	ให้ผลตอบแทนติดลบ
ร้อยละ	1.00	เป็นผลจากการทีอ่ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร
รัฐบาลทั่วโลกปรับตัวขึ้น	 สะท้อนความเชื่อมั่นแนวโน้มของ
สภาวะเศรษฐกจิและอตัราเงนิเฟ้อทีด่ขีึน้	รวมถงึความกงัวลต่อ
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ	

หน่วย	:	ล้านบาท



ผลการด�าเนินงาน ปี 2559

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 065

•	 ตราสารหนี้จีน	 ให้ผลตอบแทนร้อยละ	0.26	 โดย
ราคาของพนัธบตัรมกีารปรบัลดลง	จากการทีธ่นาคารกลางจนี	
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการด�าเนินนโยบายการเงินจากการ	
ผ่อนคลายทางการเงินไปสูน่โยบายการเงินที่ เป ็นกลาง	
นอกจากนี้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ	และทิศทาง
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ	
ได้สร้างความผันผวนให้แก่ตลาดการเงินและค่าเงินหยวน	
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	2559

•	 Absolute return Fund	ให้ผลตอบแทนร้อยละ	
3.52	 โดยผลตอบแทนหลักเกิดจากกลยุทธ์การลงทุนใน
ตราสารหนีแ้ละอตัราดอกเบีย้	รวมทัง้การกระจายการลงทนุใน
กลุม่ตราสารทนุโลก	สนิทรพัย์ทางเลอืก	และอตัราแลกเปลีย่น	

กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ

•	 อสงัหารมิทรพัย์ไทย	ให้ผลตอบแทนร้อยละ	10.98	
ทั้งนี้การลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย์และการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์โดยตรง	
ต่างให้ผลตอบแทน	 เงินปันผล	 และรายได้ค่าเช่าที่สม�า่เสมอ	
โดยอาคารส�านักงานยังคงมีอัตราการเช่าอยู่ในระดับสูงและ
สามารถปรบัเพิม่อตัราค่าเช่าได้	รวมทัง้ผลตอบแทนส่วนหนึง่	
มาจากราคาตลาดของหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์	
ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

•	 อสงัหารมิทรพัย์โลก	ให้ผลตอบแทนร้อยละ	17.98	
จากการที่ราคาอสังหาริมทรัพย ์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง		
โดยเฉพาะอย่างยิง่การลงทนุในตลาดหลกั	เช่น	สหรฐัอเมรกิา	
ยุโรป	 และออสเตรเลีย	 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัว
ของสภาพเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์	 รวมทั้งอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดหลักทั่วโลกยังอยู่ในระดับต�่าเมื่อเทียบกับ
ผลตอบแทนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	โดยที่ได้มีการรับรู้
ก�าไรจากการขายเงินลงทุนบางส่วนด้วย

•	 โครงสร้างพื้นฐาน	 ให้ผลตอบแทนร้อยละ	15.72	
เป็นผลจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่	 กบข.		
เข้าลงทนุ	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกองทนุในกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว
ในทวีปยุโรปและอเมริกา	 โดยในปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทน
อย่างสม�า่เสมอ	ส่วนหนึง่เป็นผลจากกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน	
EQT	Infrastructure	II	ทีม่กีารขายเงนิลงทนุในสนิทรพัย์	EEW	
ซึง่ประกอบธรุกจิพลงังานจากขยะรายใหญ่ในประเทศเยอรมนี	
	 •	 ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ	 ให้ผลตอบแทน
ร้อยละ	5.64	เนื่องจากราคาตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ
ที่ปรับเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น

กลุ่มรองรับการขยายตัว

•	 ตราสารทนุไทย	ให้ผลตอบแทนร้อยละ	19.89	เป็นผล	
มาจากเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มฟื้นตัว	รัฐบาลมีการออก
นโยบายเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง	ประกอบกบัราคา
สินค้าเกษตร	 โดยเฉพาะราคายางปรับตัวขึ้นกว่าร้อยละ	 70	
ส่งผลให้ก�าลังซื้อในต่างจังหวัดปรับตัวดีขึ้น	 หุ้นกลุ่มที่พึ่งพา
การบรโิภคภายในประเทศจงึปรบัตวัเพิม่ขึน้	ในขณะเดยีวกนั	
ราคาน�้ามันโลกที่ปรับตัวขึ้นมากกว่าร้อยละ	 50	 ช่วยให้หุ้น
กลุม่พลงังานมผีลประกอบการทีด่อีย่างต่อเนือ่ง	ราคาหุน้กลุม่
พลังงานจึงปรับตัวขึ้นมากเช่นกัน	 นอกจากนี้	 กระแสเงินทุน	
ที่ไหลเข้าตลาดเกิดใหม่	 ส่งผลให้นักลงทุนต่างประเทศ	
กลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้นด้วย

•	 ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว	ให้ผลตอบแทน
ร้อยละ	 6.83	 เป็นผลสะท้อนจากความเชื่อมั่นในแนวโน้ม
ของสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว		
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่	 ให้ผลตอบแทน	
ร้อยละ	10.59	มีปัจจัยหลักมาจากการฟื้นตัวของราคาน�้ามัน
และราคาสินค้าโภคภัณฑ์	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ
ละตินอเมริกา	ยุโรปตะวันออกและแอฟริกา

•	 ตราสารทุนจีน	ให้ผลตอบแทนติดลบรอ้ยละ	2.96	
โดยในเดือนมกราคมตลาดปรับตัวลดลงถึงระดับประมาณ	
ร้อยละ	 20	 เนื่องด้วยความกังวลต่อเศรษฐกิจจีนที่อาจ	
ชะลอลงอย่างรนุแรง	เศรษฐกจิโลกทีย่งัไม่ฟ้ืนตวัอย่างชดัเจน	
รวมทั้งราคาน�้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ดิ่งลงท�าจุดต�่าสุด	
อย่างไรก็ตาม	 หลังจากนั้นสถานการณ์ตา่งๆ	 เริ่มปรับตัว	
ดีขึ้น	 เศรษฐกิจโลกก็เริ่มฟื้นตัวกลับมา	รัฐบาลจีนก็เริ่มมีการ
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
และทันที	รวมทั้งการฟื้นตัวของราคาน�้ามันที่ปรับเข้าสู่ภาวะ
สมดุลของอุปสงค์และอุปทานที่ดีขึ้น

•	 นิติบุคคลเอกชนไทย (และในภูมิภาค)	 ให้ผล
ตอบแทนร้อยละ	32.19	โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการประเมิน
มูลค่ากิจการที่กองทุนได้เข้าลงทุนไว้ก่อนหน้า	ซึ่งเป็นไปตาม
การเติบโตของธุรกิจทั้งในประเทศและในภูมิภาค	 ASEAN		
รวมถงึการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของราคาหุน้	บมจ.	ทพิยประกนัภยั

•	 นิติบุคคลเอกชนโลก	ให้ผลตอบแทนร้อยละ	2.50	
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการประเมินมูลค่ากิจการ	
ที่กองทุนได้เข้าลงทุน	 ซึ่งกระจายตัวอยู่ในทวีปยุโรปและ
อเมริกาเป็นหลัก
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กลุ่มรับมือการถดถอย

	 ตราสารหนี้ภาครัฐไทย	 26.0	 29.0	 1.99	 4.35

	 ตราสารหนี้ระยะสั้นไทย	 18.8	 15.1	 1.61	 2.37

กลุ่มกระจายความเสี่ยง

	 ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย	 16.4	 15.1	 2.17	 4.75

	 ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก*	 1.5	 0.0	 (1.00)	 1.77

	 ตราสารหนี้จีน	 0.6	 0.7	 0.26	 6.22

	 Absolute	Return	Fund	 3.7	 3.8	 3.52	 3.06

กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ

	 อสังหาริมทรัพย์ไทย	 4.4	 4.4	 10.98	 9.32

	 อสังหาริมทรัพย์โลก	 2.7	 2.5	 17.98	 17.56

	 สินค้าโภคภัณฑ์	 0.0	 0.0	 0.00	 (5.92)

	 โครงสร้างพื้นฐาน	 1.5	 1.3	 15.72	 18.88

	 ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ	 1.1	 1.1	 5.64	 (0.79)

กลุ่มรองรับการขยายตัว

	 ตราสารทุนไทย	 7.3	 10.6	 19.89	 (14.26)

	 ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว	 10.5	 11.7	 6.83	 12.26

	 ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่	 2.2	 1.8	 10.59	 (0.51)

	 ตราสารทุนจีน	 0.6	 0.7	 (2.96)	 27.05

	 นิติบุคคลเอกชนไทย	(และในภูมิภาค)	 0.9	 0.8	 32.19	 25.16

	 นิติบุคคลเอกชนโลก	 1.8	 1.4	 2.50	 17.42

รวม 100.0 100.0 5.31 3.60

2559 25592558 2558

สัดส่วนการลงทุน
(ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทน
ก่อนหักค่าใช้จ่าย (ร้อยละ)

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วนสนิทรัพยล์งทนุและผลตอบแทนการลงทนุของกองทนุสว่นสมาชกิ

*	เริม่การลงทนุตราสารหนีภ้าคเอกชนโลกในเดอืนตลุาคม	2559
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1.1.2 รายได้จากการด�าเนินงาน

• รายได้จากการลงทุน

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

รายได้จากการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	
ธนัวาคม	2559	เท่ากบั	31,796	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปี	2558	
เท่ากับ	6,738	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	26.89	เป็นผล
จากการรับรู้ก�าไรสุทธิจากการลงทุนรวม	 8,814	 ล้านบาท	
เทยีบกบัขาดทนุสทุธจิากการลงทนุในปีก่อนหน้า	เนือ่งมาจาก	
การบันทึกรายการก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า	

รายได ้จากการลงทุนส�าหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 	 31		
ธันวาคม	 2559	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2558	 จ�านวน	 564	 ล้าน
บาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 2.50	 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ
เงนิปันผลจ�านวน	215	ล้านบาท	จากการลงทนุในหุน้ทนุและ	

ทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุน	 นอกจากนี้	 มีรายได้จาก	
การลงทุนเท่ากับ	23,129	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	564	ล้านบาท	
จากปีก่อนหน้า	 อย่างไรก็ดี	 มีการบันทึกรายการขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ	 196	 ล้านบาท	 จากการแข็งค่าขึ้น	
เลก็น้อยของค่าเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรฐั	ส�าหรบัรายละเอยีด
ของรายได้จากการด�าเนินงาน	มีดังนี้

หน่วยลงทนุ	นอกจากนี	้ยงัเป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้
และส่วนลดรับจ�านวน	 273	 ล้านบาท	 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก	
การลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ

รายได้จากการลงทุน	 	23,129		 	22,565		 	564		 	2.50	

รายได้จากการให้บริการ	 	16		 	26		 	(10)	 	(38.46)

ก�าไรจากการรับโอนสินทรัพย์	 	-				 1,040		 	(1,040)	 	(100.00)

รายได้อื่น	 	33		 52		 	(19)	 	(36.54)

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยน	 	(196)	 	3,034		 	(3,230)	 	(106.46)

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากการลงทุน	 8,814		 (1,659)	 	10,473		 	631.28	

รายได้จากการด�าเนินงาน  31,796   25,058   6,738   26.89 

เงินปันผล			 4,216		 4,001		 215		 5.37	

ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ		 17,962		 17,689		 273		 1.54	

ค่าธรรมเนียมรับจากการให้ยืมหลักทรัพย์		 42		 64		 (22)	 (34.38)

รายได้ค่าเช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์		 909	 811		 98		 12.08	

รายได้จากการลงทุน  23,129   22,565   564  2.50 

ปี 2559 ปี 2558
(ปรับปรุงใหม่) ร้อยละจ�านวน

เพิ่ม (ลด)รายละเอียด

ปี 2559 ปี 2558
(ปรับปรุงใหม่) ร้อยละจ�านวน

เพิ่ม (ลด)รายละเอียด
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• ก�าไร (ขาดทุน) จากการลงทุน
หน่วย	:	ล้านบาท

รายการก�าไร	 (ขาดทุน)	 สุทธิจากการลงทุนส�าหรับ	
ปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 เพิ่มขึ้นจ�านวน	 10,473		
ล้านบาท	เมื่อเทียบกับปี	2558	ประกอบด้วย

1.	 ก�าไรทีเ่กดิขึน้จากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุ	(Realized	
Gain)	 จ�านวน	 2,769	 ล้านบาท	 โดยเป็นก�าไรที่เกิดขึ้นจาก
การจ�าหน่ายตราสารหนี้	 1,968	 ล้านบาท	 จากการขาย	
ท�าก�าไรและการขายเพื่อปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุน
ตราสารหนีร้ะหว่างปี	รวมถงึมกี�าไรจากการจ�าหน่ายตราสารทนุ	
801	 ล้านบาท	 เกิดจากการขายเพื่อรับรู้ก�าไรในหลักทรัพย์	
และการปรับพอร์ตการลงทุน	

2.	 ก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัมลูค่า	(Unrealized	
Gain)	จ�านวน	6,045	ล้านบาท	 โดยมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

จากการปรับมูลค่าตราสารหนี้	 3,215	 ล้านบาท	 จากราคา
ตราสารหนีร้ะยะยาวทีป่รบัตวัลดลงโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปีหลังทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ	
ซึง่ท�าให้มกีารคาดการณ์การเตบิโตของเศรษฐกจิสหรฐัฯ	และ
การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น	 เป็นเหตุให้ราคา
ตราสารหนีส้หรฐัฯ	ปรบัตวัลดลง	และส่งผลต่อเนือ่งมาสูร่าคา
ตราสารหนี้ทั่วโลกรวมทั้งไทยด้วย	 ในขณะที่มีก�าไรจากการ
ปรบัมลูค่าของตราสารทนุ	9,260	ล้านบาท	สาเหตหุลกัมาจาก	
สภาวะตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา		
ตามทิศทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่เริ่มฟื้นตัว	 และการ	
ปรับขึ้นของราคาน�้ามันดิบโลกที่หนุนให้ผลประกอบการ	
และราคาหุ้นกลุ่มพลังงานขยายตัวต่อเนื่อง

ก�าไรที่เกิดขึ้นจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน  2,769  11,165  (8,396) (75.20)

	 ตราสารหนี้	 	1,968		 3,887		 (1,919)	 (49.37)

	 ตราสารทุน	 	801			 7,278			 (6,477)		 (88.99)

ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า  6,045   (12,824) 18,869  147.14

			ตราสารหนี้	 	(3,215)	 	(732)	 (2,483)	 	(339.21)

			ตราสารทุน	 	9,260		 (12,092)	 21,352		 176.58	

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน  8,814   (1,659)  10,473   631.28

ปี 2559 ปี 2558
(ปรับปรุงใหม่) ร้อยละจ�านวน

เพิ่ม (ลด)รายละเอียด

• ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
	 ในปี	2559	กบข.	มีการบันทึกผลการขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน	196	ล้านบาท	เนื่องจากค่าเงินบาท	
แข็งค่าจาก	 36.00	 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อต้นปี	 เป็น		
35.81	 บาทต่อดอลลาร ์สหรัฐ	 ณ	 สิ้นป ี 	 นอกจากนี้		
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ในสกุลเงินอื่นๆ	ที่	กบข.	ลงทุนเมื่อเทียบกับเงินบาทอาจเกิด
รายการก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้	 ซึ่งเป็น	
รายการปกติส�าหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ		
โดย	กบข.	มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น	

จากการท�าสัญญาการป้องกันความเสี่ยงส�าหรับการลงทุน	
ต่างประเทศบางส่วน

	 ทั้งนี้	 กบข.	 มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน	 ส�าหรับการลงทุนในตราสารหนี้โลก	
ได้ท�าการปิดความเสี่ยงเกือบเต็มจ�านวน	 ขณะที่การลงทุน
ในตราสารทุนโลกได้บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ภาวะตลาด	โดยการปรบัสดัส่วนอตัราป้องกนั
ความเสี่ยงจะเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
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ปี 2559 ปี 2558
(ปรับปรุงใหม่) ร้อยละจ�านวน

เพิ่ม (ลด)รายละเอียด

ปี 2559 ปี 2558
(ปรับปรุงใหม่) ร้อยละจ�านวน

เพิ่ม (ลด)รายละเอียด

รายการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของ	 สินทรัพย์	 หนี้สิน	
และสินทรัพย์สุทธิ	 ของ	 กบข.	 และบริษัทย่อย	ณ	 วันที่	 31	
ธนัวาคม	2559	เมือ่เทยีบกบัยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	
2558	มีดังต่อไปนี้	

1.2.1  สินทรัพย์รวม
	 สินทรัพย์รวมปี	 2559	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	

55,409	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 7.74	 เป็นผลจากการ	
เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรมจ�านวน	 61,906		
ล้านบาท	 จากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในตราสารหนี้ไทย	
และตราสารหนี้โลก	 ขณะที่หลักทรัพย์ให้ยืมตามสัญญา	
ให้ยืมหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมลดลงจ�านวน	 4,616		
ล้านบาท

1.1.3 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน
หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	
ธันวาคม	2559	เท่ากับ	1,301	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2558	
เท่ากับ	184	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	12.39	เป็นผลจาก
ค่าใช้จ่ายส�านักงานลดลง	 191	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่เกิดจาก	

ค่าธรรมเนยีมผูจ้ดัการกองทนุและผูเ้กบ็รกัษาทรพัย์สนิลดลง	
ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า	
เพิ่มขึ้น	7	ล้านบาท	

ค่าใช้จ่ายส�านักงาน	 996		 1,187	 	(191)	 (16.09)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า	 	304		 297	 	7	 2.36

ภาษีเงินได้	 1		 1		 -	 -

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน  1,301  1,485  (184)  (12.39)

สินทรัพย์รวม	 771,507	 716,098		 55,409	 	7.74	

หนี้สินรวม	 1,743	 	1,551	 192		 12.38

สินทรัพย์สุทธ ิ  769,764  714,547 55,217   7.73

1.2 ฐานะการเงิน
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ตารางแสดงเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย	:	ล้านบาท

เงินฝากประจ�าและบัตรเงินฝาก	 26,996	 40,556	 (13,560)	 (33.44)

ตราสารหนี้ไทย	 601,072	 529,407	 71,665	 13.54	

ตราสารหนี้โลก	 7,671	 2,216	 5,455	 246.16	

ตราสารทุนไทย	 28,245	 39,699	 (11,454)	 (28.85)

ตราสารทุนโลก	 56,946	 51,447	 5,499	 10.69	

อสังหาริมทรัพย์ลงทุนโดยตรง	 9,547	 9,488	 59	 0.62

หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์	 8,533	 7,866	 667	 8.48	

อสังหาริมทรัพย์โลก	 9,623	 8,739	 884	 10.12	

โครงสร้างพื้นฐานโลก	 5,145	 4,396	 749	 17.04	

นิติบุคคลเอกชนโลก	 6,635	 4,693	 1,942	 41.38	

รวม 760,413 698,507 61,906  8.86 

ปี 2559 ปี 2558
(ปรับปรุงใหม่) ร้อยละจ�านวน

เพิ่ม (ลด)ประเภทตราสาร

1.2.2. หนี้สินรวม
	 หนี้สินรวมปี	 2559	 เพิ่มขึ้นจ�านวน	 192		

ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	 ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้	
จากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น	 60	 ล้านบาท	 และหนี้สินอื่นๆ	

เพิ่มขึ้น	 159	 ล้านบาท	 จากการเพิ่มขึ้นของเงินรอจ่ายคืน
สมาชิก	 อย่างไรก็ตาม	 เงินที่สมาชิกไม่มสีิทธิได้รับรอจ่ายคืน	
กระทรวงการคลังลดลง	22	ล้านบาท
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ปี 2559 ปี 2558
(ปรับปรุงใหม่) ร้อยละจ�านวน

เพิ่ม (ลด)รายละเอียด

ตารางแสดงหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย	:	ล้านบาท

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	 	844		 	784		 	60		 7.65

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	226		 	231		 	(5)	 	(2.16)

เงินรอจ่ายคืนกระทรวงการคลัง	 	134		 	156		 	(22)	 	(14.10)

หนี้สินอื่น	 	539		 	380		 	159	 	41.84

รวม  1,743   1,551  192   12.38

ค�าอธิบายเพิ่มเติม

การจัดท�างบการเงินรวม
ในการจัดท�างบการเงิน	 กบข.	 ได้น�างบการเงินของ

บรษิทัย่อยที	่กบข.	ลงทนุและมอี�านาจในการควบคมุมาจดัท�า	
งบการเงินรวม	 เพื่อให้เป ็นไปตามมาตรฐานการบัญช	ี	

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 และ	 31	 ธันวาคม	 2558		
กบข.	มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย	ดังนี้

ร้อยละ
ที่ลงทุน

มูลค่าตามบัญชี 
31 ธ.ค. 2559

(ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี 
31 ธ.ค. 2558

(ล้านบาท)

บรษิทั	ไทย	แอดมนิสิเทรชัน่	เซอร์วสิเซส	จ�ากดั	 งานทะเบยีนสมาชกิ	 99.99	 44.70	 45.24

บรษิทั	จพีเีอฟ	พรอ็พเพอร์ตี	้แมเนจเม้นท์	จ�ากดั	 บรหิารอสงัหารมิทรพัย์	 99.99	 10.30	 7.46

บรษิทั	ไทยพรอสเพอรติี	้แอด็ไวซอรี	่จ�ากดั	 ทีป่รกึษาการลงทนุ	 51.00	 28.98	 33.60

	 	 รวม   83.98 86.30

ลักษณะธุรกิจ
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการปี 2559
คณะกรรมการ กบข.

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

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

	 กรรมการโดยต�าแหน่ง	 ประกอบดว้ย	 ผูอ้�านวยการ	
ส�านักงบประมาณ	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา			
เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน	 เลขาธิการ	
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต	ิ		
ผูอ้�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั	 อธบิดกีรมบญัชกีลาง	
ผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย	 และเลขาธิการส�านักงาน	
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์	

	 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
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต	ิ	

	 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	 ข้อบังคับ	 และนโยบายที่	
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
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	 (10)		 แต่งตัง้ผูแ้ทนเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน		
ในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืหน่วยงานอืน่ใดทีก่องทนุ
ถือหุ้น
	 (11)		 ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัต	ิ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	ปีและมีอายุไม่เกิน	60	ปี		

การประชุมคณะกรรมการ 

	 คณะกรรมการก�าหนดให้มีการประชุมเป็นประจ�า
สม�่าเสมออย่างเป็นทางการไว้เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย	
เดือนละ	 1	 ครั้ง	 ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่	 3	 ของเดือน		
และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม	 โดยมี	
การก�าหนดวาระประจ�าหรือเป็นไปตามแผนงานไว้เป็น	
การล่วงหน้าก่อนการประชุม
	 ฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการ	ได้มกีารประสานงาน	
กับกรรมการอย่างใกล้ชิดและมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างกันตลอดเวลา	 ก่อนการประชุมจะจัดท�าวาระการ
ประชมุ	พร้อมสรปุรายละเอยีดประกอบของแต่ละวาระเสนอ
ประธานกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 จากนั้น	
จึงจัดส่งหนังสือเชิญประชุม	 พร้อมเอกสารประกอบวาระ	
การประชมุทีม่ข้ีอมลูและรายละเอยีดประกอบการพจิารณาที่	
ครบถ้วนและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ	ส่งให้กรรมการล่วงหน้า
ก่อนการประชุม	 7	 วัน	 เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะ
ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม	
	 ในการประชมุ	ประธานกรรมการท�าหน้าทีเ่ป็นประธาน	
การประชุม	เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนเสนอความคิดเห็น
และอภปิรายกนัอย่างเปิดเผยและเสร	ีหากวาระใดทีก่รรมการ
คนใดมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วน	
ได้เสียในเรื่องที่พิจารณา	 กรรมการดังกล่าวจะไม่เข้าร่วม
ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระนั้นๆ	

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	 2559	 กบข.	 จ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม	
แก่กรรมการ	จ�านวน	2.05	ล้านบาท
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	 1.	 นายสมชัย	สัจจพงษ์			 ปลัดกระทรวงการคลัง	
	 	 	 ประธานกรรมการ	

	 2.		นางเมธินี	เทพมณี			 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน		

	 3.		นายดิสทัต	โหตระกิตย์			 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 4.		นายสมศักดิ์	โชติรัตนะศิริ			 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	

	 5.		นายปรเมธี	วิมลศิร	ิ		 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
	 	 	 และสังคมแห่งชาติ

	 6.		นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ			 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

	 7.		นางสาวสุทธิรัตน์	รัตนโชต	ิ		 อธิบดีกรมบัญชีกลาง

	 8.		นายเมธี	สุภาพงษ์			 รองผู้ว่าการ	(แทน)	
	 	 	 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

	 9.		นายรพ	ีสุจริตกุล			 เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ
	 	 	 ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์			

	10.	 นายกรีฑา	สพโชค			 ผูต้รวจราชการพเิศษ	ประจ�าส�านกันายกรฐัมนตรี		
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน

	11.	นายสราวุธ	เบญจกุล			 รองเลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม		
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ

	12.	 นายมนัส	สุขสวัสดิ์			 อัยการอาวุโส		
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ

	13.	 รองศาสตราจารย์	ประดิษฐ์	วรรณรัตน์		 อธิการบดี	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		
	 	 	 ผูแ้ทนสมาชกิข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา

	14.	นายประพฤทธิ	์สุขใย			 ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา		
	 	 	 พิษณุโลก	เขต	1	
	 	 	 ปฏบิตัหินา้ทีศ่กึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก
	 	 	 ผูแ้ทนสมาชกิข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

	15.	นางนิภาพร	ศรีสุวรรณ			 ที่ปรึกษาด้านการเมือง	การปกครอง	
	 	 	 และการบริหารจัดการ	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา		
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภาสามญั

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

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
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	17.		พลโท	กฤษณะ	บวรรัตนารักษ์			 รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ	
	 	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร

	18.	นายสมชาย	เอมโอช		 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด	
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลปกครอง			

	19.	 นายศักดิ์ชัย	เมทินีพิศาลกุล				 รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
	 	 	 และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ		
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการส�านักงานคณะกรรมการ	
	 	 	 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

20.	 นายพิมล	ธรรมพิทักษ์พงษ์			 เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ		
	 	 	 ผู้แทนสมาชิกข้าราชการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

	21.	นางสิรินทร์	พันธ์เกษม		 รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	
	 	 	 ผูแ้ทนสมาชกิข้าราชการส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

	22.	 นายพิสิฐ	ลี้อาธรรม				 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	23.	 นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัช			 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	24.	 นายภควัต	โกวิทวัฒนพงศ์			 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	25.	 นายสมบัต	ินราวุฒิชัย			 เลขาธิการ		
	 	 	 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

	26.	นางสมคิด	ฐีระเวช		 ผูอ้�านวยการอาวโุสและผูบ้รหิารฝ่ายเลขานกุารองคก์ร	
	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
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	กรรมการโดยต�าแหน่ง

	 1.	 นางเมธินี	เทพมณี			 เลขาธิการ	ก.พ.		แทนนายวิสูตร	ประสิทธิ์ศิริวงศ์		
	 	 	 ที่เกษียณอายุราชการ	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2559

	 2.	 นางสาวสุทธิรัตน	์รัตนโชต	ิ		 อธิบดีกรมบัญชีกลาง	แทนนายมนัส	แจ่มเวหา		
	 	 	 ที่เกษียณอายุราชการ	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2559	

กรรมการผู้แทนสมาชิก

	 ปี	2559	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนสมาชิก	
	 เมื่อเดือนมีนาคม	2560	มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนสมาชิก	2	ราย	คือ	

	 1.	 รองศาสตราจารย์	ประดิษฐ	์วรรณรัตน์			 อธิการบดี	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
	 	 	 เป็นกรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน
	 	 	 ในสถาบันอุดมศึกษา	แทนนายบูรพาทิศ	พลอยสุวรรณ์		
	 	 	 ทีพ้่นจากการเป็นกรรมการ	เนือ่งจากมไิด้เป็นสมาชกิ			กบข.	

	 2.	 นายศักดิ์ชัย	เมทินีพิศาลกุล		 รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
	 	 	 และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ		
	 	 	 กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการส�านักงาน
	 	 	 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ	
	 	 	 แทนนายประจวบ	สวัสดิประสงค์		
	 	 	 ที่ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 ปี	2559	นายพิชิต	อัคราทิตย	์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลาออก	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2559	
		 เมื่อเดือนมีนาคม	2560	นายพิสิฐ	ลี้อาธรรม	เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	แทนนายพิชิต	อัคราทิตย์

การเปลี่ยนแปลงกรรมการในปี 2559
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สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในปี 2559

	 1.	 นายสมชัย	สัจจพงษ์		 11/12

	 2.	 นางเมธินี	เทพมณี	 3/3

	 3.	 นายดิสทัต	โหตระกิตย์		 11/12

	 4.	 นายสมศักดิ์	โชติรัตนะศิร	ิ	 8/12

	 5.	 นายปรเมธี	วิมลศิริ	 4/12

	 6.	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ		 11/12

	 7.	 นางสาวสุทธิรัตน์	รัตนโชต	ิ		 3/3

	 8.	 นายเมธี	สุภาพงษ	์		 10/12

	 9.	 นายรพี	สุจริตกุล	 8/12

	10.	นายกรีฑา	สพโชค	 10/12

	11.	นายสราวุธ	เบญจกุล	 12/12

	12.	นายมนัส	สุขสวัสดิ์	 12/12

	13.	นายบูรพาทิศ	พลอยสุวรรณ์		 12/12

	14.	นายประพฤทธิ์	สุขใย	 12/12

	15.	นางนิภาพร	ศรีสุวรรณ	 12/12

	16.	พลต�ารวจโท	ติณภัทร	ภุมรินทร์	 9/12

	17.	พลโท	กฤษณะ	บวรรัตนารักษ์	 12/12

	18.	นายพิมล	ธรรมพิทักษ์พงษ์	 9/12

	19.	นายสมชาย	เอมโอช	 12/12

	20.	นายประจวบ	สวัสดิประสงค์	 9/12

	21.	นางสิรินทร์	พันธ์เกษม	 9/12

	22.	นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัช	 8/12

	23.	นายภควัต	โกวิทวัฒนพงศ์	 11/12

	24.	นายสมบัติ	นราวุฒิชัย		 12/12

ชื่อ สกุล ครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมรวม
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สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่พ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2559

	 1.	 นายวสิตูร	ประสทิธิศ์ริวิงศ ์	 8/9

	 2.	 นายมนสั	แจม่เวหา	 8/9

	 3.	 นายพชิติ	อคัราทติย ์	 8/11

ชื่อ สกุล จ�านวนครั้ง

คณะอนกุรรมการ

 คณะอนุกรรมการของ	 กบข.	 มี	 2	 ประเภท	 คือ		
คณะอนกุรรมการทีพ่ระราชบญัญตั	ิกบข.	ก�าหนดให้จดัตัง้ขึน้	
โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนด	 คือ	
คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน	 และคณะอนุกรรมการ
สมาชิกสัมพันธ์	 และอีกประเภท	 คือ	 คณะอนุกรรมการ	
ที่คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งขึ้น	เพื่อมอบหมายให้ช่วยปฏิบัติ
หน้าที่		

คณะอนกุรรมการจดัการลงทนุ

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

อนุกรรมการ	 และเลขาธิการคณะกรรมการ	 กบข.		
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ	นอกจากนั้นคณะกรรมการ
ยงัได้มมีตแิต่งตัง้ทีป่รกึษาอนกุรรมการเพือ่ช่วยให้การท�างาน
ของคณะอนุกรรมการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย		

อ�านาจหน้าที่ 
	 1.	ให้ค�าแนะน�าปรกึษาด้านการลงทนุต่อคณะกรรมการ
	 2.		ให้ค�าแนะน�าปรึกษาด้านการก�าหนดหลักเกณฑ์	
การคัดเลือกสถาบันการเงินที่จะมอบหมายให้จัดการเงิน
ของกองทุน
	 3.	ติดตามดูแลการด�าเนินงานของสถาบันการเงิน	
ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเงินของกองทุน
	 4.		รายงานผลการด�าเนินการด้านการลงทุนและ	
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
	 5.	 ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการ	
มอบหมาย
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	 1.	 นายกฤษฎา	จีนะวิจารณะ		 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.		นายอัมพร	แสงมณี		 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

	 3.		นางวิวรรณ	ธาราหิรัญโชติ		 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 4.		นายศุภวุฒิ	สายเชื้อ		 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 5.		รองศาสตราจารย	์ชโยดม	สรรพศร	ี	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 6.		นายธาดา	พฤฒิธาดา		 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 7.		นายปัญญา	จรรยารุ่งโรจน	์	 ที่ปรึกษา	

	 8.		นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัช		 ที่ปรึกษา

	 9.		นายสมบัติ	นราวุฒิชัย		 อนุกรรมการและเลขานุการ

	10.		นายยิ่งยง	นิลเสนา		 รองเลขาธิการ	กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน	
	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ	

รายชือ่คณะอนกุรรมการและทีป่รกึษา ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2560

การประชุม 
	 ปี	2559	คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนมีการประชุม
รวม	8	ครั้ง	อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ	89.29

ผลงานส�าคัญ	
	 1.	ก�ากับดูแลและติดตามการลงทุนของส�านักงาน
อย่างใกล้ชิด	เพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก	รวมถึงการให้	
ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการด�าเนินงานของ
ส�านักงาน	
	 2.	การพจิารณาอนมุตักิารด�าเนนิงานด้านลงทนุ	ตามที่	
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
	 	 •	 อนุมัติการมอบหมายเงินให้ผู ้จัดการกองทุน
ตราสารทุนโลก	 ตราสารหนี้ โลก	 ผู ้จัดการสินทรัพย ์
อสังหาริมทรัพย ์โลก	 และอนุมัติการลงทุนในกองทุน
สาธารณูปโภคในต่างประเทศ	
	 	 •	 อนมุตัเิป้าหมายสดัส่วนการลงทนุ	(Target	SAA)	
ปี	 2560	 ของแผนหลักและของแผนการลงทุน	 (Member		
Investment	Choice	-	MIC)	ให้เหมาะสมกบัสภาวะการลงทนุ	
และเศรษฐกิจ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 	 •	 อนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการลงทุน	 เช่น	 การนับหลักทรัพย์ที่กองทุน
รวมตราสารหนี้โลกถือครอง	 ตามประกาศคณะกรรมการ	
กบข.	 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุน	
ในต่างประเทศ	อนมุตัใิห้ขยายสดัส่วนการถอืครองตราสารหนี	้
Below	Investment	Grade	ในกองทุนรวมตราสารหนี้โลก		
อนมุตัแินวทางเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารอตัราแลกเปลีย่น
เงินลงทุนในตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว	 (Developed	
Global	Equity	Market	-	DMGEQ)	เป็นต้น
	 3.		การกลัน่กรองข้อเสนอด้านลงทนุอืน่ๆ	ตามทีไ่ด้รบั	
มอบหมายจากคณะกรรมการ	 เช่น	 การแก้ไขประกาศ	
คณะกรรมการ	 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการจัดการเงินกองทุน	
ในต่างประเทศ



ผลการด�าเนินงาน ปี 2559

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ080

คณะอนกุรรมการสมาชกิสมัพนัธ ์

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

การประชุม
	 ปี	2559	คณะอนกุรรมการสมาชกิสมัพนัธ์มกีารประชมุ	
รวม	6	ครั้ง	อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ		88.89

ผลงานส�าคัญ 
	 1.	ติดตามและก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านสมาชิก	
พร ้อมทั้งให ้ความเห็นและข ้อเสนอแนะแก่ส�านักงาน	
เพื่อด�าเนินการ	โดยค�านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นส�าคัญ	
	 2.	เห็นชอบแผนงานการสื่อสารกับผู ้แทนสมาชิก	
ปี	2559	แผนงานด้านสมาชกิปี	2560	ทัง้แผนงานยทุธศาสตร์	
และแผนงานประจ�า

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

	 3.	เห็นชอบหลักการและรูปแบบในการจัดท�า		
Testimonial	Campaign	เพื่อสื่อสารกับสมาชิก	
	 4.	เหน็ชอบแนวทางด�าเนนิการเพือ่เพิม่อตัราเงนิออม
ของสมาชิกตามผลการศึกษาของผู้วิจัยและมีข้อเสนอแนะ	
ให้เพิ่มแนวทางด�าเนินการเพิ่มเติมอีก	1	แผนงาน	
	 5.	เห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการ		
โดยเห็นว่ายังมีความเหมาะสม

	 1.	 นางเมธินี	เทพมณี			 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.		นางสาวอรนุช	ไวนุสิทธิ์			 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง		

	 3.		นายชูโชค	ทองตาล่วง			 ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์	

	 4.		นายบุญทวี	สาล	ี				 ผู้แทนสมาชิก

	 5.		นายสุทิน	ลี้ปิยะชาติ					 ผู้แทนสมาชิก

	 6.		พลเรือโท	ชัชชัย	โพธิพรรค			 ผู้แทนสมาชิก

	 7.		พันต�ารวจเอกหญิง	อุไรวรรณ	สุธีดวงสมร				 ผู้แทนสมาชิก

	 8.		นายภพ	เอครพานิช					 ผู้แทนสมาชิก

	 9.		นายสมบัติ	นราวุฒิชัย		 อนุกรรมการและเลขานุการ

	10.		นางศรีกัญญา	ยาทิพย	์		 รองเลขาธิการ	กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์		
	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชือ่คณะอนกุรรมการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2560



ผลการด�าเนินงาน ปี 2559

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 081

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

อ�านาจหน้าที่
	 1.	สอบทานงบการเงิน	 ความมีประสิทธิผลของ	
การจัดการความเสี่ยง	 ระบบการควบคุมภายใน	 และระบบ	
การตรวจสอบภายใน	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ		
ข้อบังคับ	และจรรยาบรรณ

	 2.	อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส
	 3.	ก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในให้ปฏบิตัติามมาตรฐานการตรวจสอบและจรรยาบรรณ
ของวชิาชพีผูต้รวจสอบ	รวมทัง้มคีวามเป็นอสิระและสามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล	
					 4.	ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย

	 1.	 นางสาวสุทธิรัตน์	รัตนโชติ			 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.		นายเมธี	สุภาพงษ์

	 3.		นายพิมล	ธรรมพิทักษ์พงษ์

	 4.		นางนิภาพร	ศรีสุวรรณ

	 5.		พลต�ารวจโท	ติณภัทร	ภุมรินทร์

	 6.		นายกรีฑา	สพโชค

	 7.		นายสราวุธ	เบญจกุล

	 8.		นายศุภมิตร	เตชะมนตรีกุล	 ที่ปรึกษา

	 9.		นางสาวอรวรรณ	ธรรมคุณานนท	์	 ผู้อ�านวยการและผูบ้รหิารฝ่ายตรวจสอบภายใน		
	 	 	 เลขานุการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการและทีป่รกึษา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

การประชุม
	 ปี	2559	มกีารประชมุรวม	8	ครัง้	อนกุรรมการเข้าร่วม
ประชุมเฉลี่ยร้อยละ	82.14

ผลงานส�าคัญ 
	 ปรากฏตามรายงานจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ



ผลการด�าเนินงาน ปี 2559

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ082

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

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

การประชุม
	 ปี	2559	มกีารประชมุรวม	9	ครัง้	อนกุรรมการเข้าร่วม
ประชุมเฉลี่ยร้อยละ	80.95

ผลงานส�าคัญ 
	 1.	 ตรวจพิจารณา	 (ร่าง)	 พระราชบัญญัติกองทุน
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 เพื่อแก้ไข	
พระราชบัญญัติ	 กบข.	 ให้สมาชิกออมเงินสะสมเพิ่มมากกว่า
ร้อยละ	 15	 ของเงินเดือน	 ให้สิทธิสมาชิกที่มีอายุเกษียณ
หลัง	60	ปี	เบิกเงินสะสม	เงินสมทบ	ก่อนสิ้นสุดสมาชิกภาพ		
ให้สมาชกิทีส่ิน้สดุสมาชกิภาพและฝากเงนิให้	กบข.	บรหิารต่อ	
มีสิทธิเลือกแผนการลงทุน	 แก้ไขเรื่องการลงทุนและการ	
จดัท�าแผนการลงทนุให้มคีวามคล่องตวัและเกดิประโยชน์กบั
สมาชิกมากขึ้น	

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

	 2.	ให้ความเห็นในการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการ	
ก่อนเสนอคณะกรรมการอนุมัติ	 จ�านวน	 5	 ฉบับ	 เช่น	 (ร่าง)	
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์	
ของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัว	 พ.ศ.	 ....	 (ร่าง)	
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		
พ.ศ.....	(ร่าง)	ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมของสมาชิกและผู้แทนสมาชิก	พ.ศ.	....	เป็นต้น	
	 3.	อื่นๆ	 เช่น	 การให้ค�าปรึกษาข้อกฎหมาย	 เกี่ยวกับ	
การเลือกกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ	 การทบทวนกฎบัตร	
คณะอนุกรรมการ	เป็นต้น	

	 1.	 นายมนัส	สุขสวัสดิ์						 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.		นายวรรณชัย	บุญบ�ารุง							 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 3.		นายสราวุธ	เบญจกุล	

	 4.		นายสมชาย	เอมโอช		

	 5.		นายพิมล	ธรรมพิทักษ์พงษ์				

	 6.		พลโท	กฤษณะ	บวรรัตนารักษ์

	 7.		นายสมบัติ	นราวุฒิชัย							 อนุกรรมการและเลขานุการ	

	 8.		นายสุจินดา	สุขุม					 ผู้อ�านวยการและผูบ้รหิารฝ่ายกฎหมาย	
	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชือ่คณะอนกุรรมการและทีป่รกึษา ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2560 



ผลการด�าเนินงาน ปี 2559

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 083

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

อ�านาจหน้าที่
	 1.	เสนอกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite)	
	 2.		ประเมินและทบทวนความเพียงพอ	รวมทั้งความมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการบรหิารความเสีย่ง
ของกองทุน

การประชุม
	 ในปี	 2559	 มีการประชุมรวม	 4	 ครั้ง	 อนุกรรมการ	
เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	ร้อยละ		82.14

ผลงานส�าคัญ 
	 1.	ก�ากับและติดตามให ้ส�านักงานมีการบริหาร	
ความเสี่ยงที่เหมาะสม		
	 2.		ทบทวนตัวชี้วัดความเสี่ยงองค์กร	 ปี	 2559	 และ	
เหน็ชอบการก�าหนดตวัชีว้ดัความเสีย่ง	(Key	Risk	Indicator)	
ระดบัองค์กร	รวมถงึก�าหนดเกณฑ์ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้	
(Risk	Appetite)	และเกณฑ์ค่าเบีย่งเบนของระดบัความเสีย่ง	
ทีย่อมรบัได้	(Risk	Tolerance)	ส�าหรบัแต่ละตวัชีว้ดัความเสีย่ง	
เพือ่เป็นขัน้การตดิตาม	เฝ้าระวงั	และตอบสนองต่อความเสีย่ง	
ของกองทุน

	 3.	ก�าหนดกลยุทธ์	 แนวปฏิบัติ	 หรือมาตรการในการ
บรหิารความเสีย่ง	รวมถงึการตดิตามก�ากบัดแูล	ให้อยูใ่นระดบั
ที่ก�าหนดและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง	
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
	 4.	ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง
ทั้งในระดับส�านักงาน	คณะกรรมการ	และคณะอนุกรรมการ

	 3.	ทบทวนเกณฑ์การก�าหนดค่า	Tracking	Error	(TE)	
และเหน็ชอบหลกัการค�านวณ	ตวัชีว้ดัความเสีย่ง	และตดิตาม
ค่า	Tracking	Error	ของกองทุน	 เพื่อให้เกิดความเหมาะสม	
ของลักษณะการใช้ความเสี่ยงในการบริหารเงินกองทุน	
เชิงรุก	 (Alpha	 Risk)	 เพื่อใช้ก�าหนดกรอบความเสี่ยงของ
การเบี่ยงเบนออกจากแผนการลงทุนระยะยาว	 (Strategic	
Asset	 Allocation)	 เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทน	
ที่ดีกว่าตัวชี้วัด	
	 4.	ให้ความเห็นชอบการประเมินความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์ประจ�าปี	2560
	 5.	ทบทวนกฎบัตรและเห็นชอบแผนการประชุม	
คณะอนุกรรมการส�าหรับปี	2559

	 1.	 นายรพี	สุจริตกุล					 ประธานอนุกรรมการ

	 2.		นายปรเมธี	วิมลศิริ	

	 3.		นายปฤษันต์	จันทน์หอม

	 4.		นางสาวปนัดดา	กนกวัฒน์

	 5.		นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัช

	 6.		นางสิรินทร์	พันธ์เกษม

	 7.		นายสมบัติ	นราวุฒิชัย			 อนุกรรมการและเลขานุการ

	 8.		นางสาวนัชชา	พรตปกรณ	์		 รองเลขาธิการ	กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง	
	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชือ่คณะอนกุรรมการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2560 



ผลการด�าเนินงาน ปี 2559

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ084

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

อ�านาจหน้าที่
	 1.	ก�าหนดหรอืทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ
ของกองทุนให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		
ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

การประชุม
	 ปี	2559	มกีารประชมุรวม	4	ครัง้	อนกุรรมการเข้าร่วม
ประชุมเฉลี่ยร้อยละ		92.86

ผลงานส�าคัญ 
	 1.	ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย	
การก�ากับดูแลกิจการ	 หลักจรรยาบรรณและระเบียบการ
ท�าธุรกรรมหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด	 รวมทั้งการก�ากับดูแล	
ให้	 กบข.	 มีการลงทุนอย่างรับผิดชอบ	 (Responsible		
Investment)	 เพื่อส่งเสริมให้บริษัทที่	 กบข.	 ลงทุนเติบโต	
อย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น		
	 2.	เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การก�ากบัดแูลกจิการประจ�าปี	2559	สรปุได้ว่ามกีารด�าเนนิการ	

	 2.		พจิารณาผลการปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูล
กิจการของกองทุน	 และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ	
เกี่ยวกับการปรับปรุงการก�ากับดูแลกิจการตามความจ�าเป็น
	 3.	รายงานสรุปผลงานและประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจ�าทุกปี

ครบถ้วนและไม่ปรากฏว่ามีการกระท�าฝ่าฝืนหลักจริยธรรม	
จรรยาบรรณ	 และกฎระเบียบของ	 กบข.	 และเห็นชอบ	
ผลการพิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	
ว่ายังมีความเหมาะสม
	 3.	เห็นชอบการทบทวนประกาศกองทุนฯ	 เรื่อง	
จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง	 ให้เหมาะสมและเป็น
ปัจจุบันตามแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจจัดการกองทุน
	 4.	เห็นชอบการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
	 5.	เห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	

	 1.	 นายพิสิฐ	ลี้อาธรรม					 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.		นายศักดิ์ชัย	เมทินีพิศาลกุล

	 3.		นางสิรินทร์	พันธ์เกษม

	 4.		นายประพฤทธิ	์สุขใย

	 5.		พลโท	กฤษณะ	บวรรัตนารักษ์

	 6.		รองศาสตราจารย์	ประดิษฐ	์วรรณรัตน์

	 7.		นางดวงมน	จึงเสถียรทรัพย์	 ที่ปรึกษา

	 8.		นางพรเพ็ญ	นามวงษ์	 ที่ปรึกษา

	 9.		นางสาวรุ่งนภา	วิสฤตาภา					 ผู้อ�านวยการและผูบ้รหิารฝ่ายธรรมาภิบาล		
	 	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

รายชือ่คณะอนกุรรมการและทีป่รกึษา ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2560 



ผลการด�าเนินงาน ปี 2559

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 085

คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค่าตอบแทน

อ�านาจหน้าที่
	 1.	ก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของ
เลขาธิการเพื่อเสนอคณะกรรมการ
	 2.	พิจารณาประเมินผลงานของเลขาธิการและเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ	พร้อมข้อเสนอเรื่องค่าตอบแทน
ของเลขาธิการ

การประชุม
	 ปี	2559	มกีารประชมุรวม	6	ครัง้	อนกุรรมการเข้าร่วม
ประชุมเฉลี่ยร้อยละ		95.24

ผลงานส�าคัญ 
	 1.	พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ	 ในเรื่อง	
ค่าตอบแทน	สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน	เช่น	
การขึน้เงนิเดอืนพนกังาน	การปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การก�าหนด
รถยนต์ประจ�าต�าแหน่งของเลขาธิการและผู้บริหารระดับสูง	
การจ่ายเงนิโบนสัผนัแปรให้แก่พนกังานทีเ่กษยีณอายสุ�าหรบั
ผลการปฏิบัติงานในปีที่พนักงานเกษียณอายุ	เป็นต้น	

	 3.	พจิารณาวางแผนสบืทอดงานในต�าแหน่งเลขาธกิาร
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
	 4.	พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื่นๆ	 ตลอดจนค่าตอบแทนและโบนัสประจ�าปี	 และเสนอ	
ความเห็นต่อคณะกรรมการ
	 5.	 รายงานสรุปผลงานและประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจ�าทุกปี

	 2.	พจิารณาเสนอความเหน็เบือ้งต้นต่อคณะกรรมการ	
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการในเบื้องต้น	
และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ	
	 3.	ให้ความเหน็เพือ่ประกอบการศกึษาเรือ่งโครงสร้าง
ค่าตอบแทนพนักงาน

	 1.	 นางเมธินี	เทพมณี			 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.		นายรพ	ีสุจริตกุล

	 3.		นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัช

	 4.		นายภควัต	โกวิทวัฒนพงศ์

	 5.		นายมนัส	สุขสวัสดิ์

	 6.		พลต�ารวจโท	ติณภัทร	ภุมรินทร์	

	 7.		นางวาสนา	นาคถาวร			 ผู้ช่วยเลขาธิการ	กลุ่มงานบริหาร		
	 	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ	

รายชือ่คณะอนกุรรมการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2560 



ผลการด�าเนินงาน ปี 2559

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ086

	 1.	 นางศรีกัญญา	ยาทิพย์			 รองเลขาธิการ	กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์
	 	 	 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.		ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล		 ผูแ้ทนส�านักงาน	ก.พ.	

	 3.		นางภัทรพร	วรทรัพย์			 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง	

	 4.		นางสาววราทิพย์	อากาหยี่			 ผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	

	 5.		นางสาวจงกล	เชษฐเจริญทรัพย	์		 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 6.		พันเอก	ประสงค์	สุนทรสัตย์			 ผู้แทนกองทัพบก	

	 7.		พลต�ารวจตรี	สรศักดิ	์เย็นเปรม		 ผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	

	 8.		นางสาวปรีชฎา	แพนสิงห์			 ผู้อ�านวยการและผูบ้รหิารฝ่ายสื่อสารและกิจกรรม	
	 	 	 เลขานุการ	

รายชือ่คณะอนกุรรมการ 

คณะอนุกรรมการร ่างพระราชบัญญัติ
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. ....

 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ		
พ.ศ.	....	ขึ้น	เป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ		เพื่อพิจารณา	

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาก�ากับการศึกษา
วิจัยอัตราเพิ่มและแนวทางการเพิ่มเงินออม 
สะสมของสมาชิก

 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	
ที่ปรึกษาก�ากับการศึกษาวิจัยอัตราเพิ่มและแนวทางการ	
เพิม่เงนิออมสะสมของสมาชกิ	เป็นคณะอนกุรรมการเฉพาะกจิ	

การแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	
พ.ศ.	 2539	 โดยให้พิจารณาร่างตามหลักการและประเด็น
ที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้แล้ว	 รวมทั้งให้มีอ�านาจแสดง	
ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะเพือ่ให้ร่างพระราชบญัญตัสิมบรูณ์
มากขึน้	ซึง่ได้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็	และคณะกรรมการได้มมีติ
ให้เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาต่อไป

เพื่อให้เป ็นที่ปรึกษาส�านักงานโครงการวิจัยอัตราเพิ่ม	
และแนวทางการเพิ่มเงินออมของสมาชิก	 เพื่อจะได้น�า	
ผลการศึกษาดังกล่าวเสนอแนะแนวนโยบายกับหน่วยงาน	
ที่ เกี่ยวข ้องต่อไป	 โดยได ้ด�า เนินการแล ้วเสร็จ	 และ	
คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบแนวทางด�าเนินการ		
ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการ

	 1.	 นายวรรณชัย	บุญบ�ารุง			 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา			
	 	 	 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.		นายสมบัติ	นราวุฒิชัย			 เลขาธิการคณะกรรมการ	กบข.	

	 3.		นางสาวสุปาณี	จันทรมาศ				 ผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

	 4.		นายเสกสรรค	์พหลเวชช์			 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง	

	 5.		นายสุจินดา	สุขุม			 ผู้อ�านวยการและผูบ้รหิารฝ่ายกฎหมาย	
	 	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

รายชือ่คณะอนกุรรมการ 



ผลการด�าเนินงาน ปี 2559

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 087

	 1.	 นายรพี	สจุรติกลุ	 ประธานอนุกรรมการ	

	 2.	 พลโท	กฤษณะ	บวรรัตนารักษ์				 กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร

	 3.	 นายภควัต	โกวิทวัฒนพงษ์			 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

	 4.	 นายวโรทัย	โกศลพิศิษฐ์กุล			 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

	 5.	 นางสาวนุชจรี	วงษ์สันต์				 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด	
								 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ	
	 	 	 และสังคมแห่งชาติ

	 6.	 นางสาววรวรรณ	ชาญด้วยวิทย์			 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

	 7.	 นายสมบตั	ินราวฒุชิยั	 เลขาธกิารคณะกรรมการ	กบข.

	 8.	 นายแมน	ชุติชูเดช			 ผู้ช่วยเลขาธิการ	กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร	 	
	 	 	 เลขานุการ

รายชือ่คณะอนกุรรมการ 

ค่าตอบแทนอนุกรรมการ

 กบข.	จ่ายค่าตอบแทนให้อนกุรรมการ	ตามหลกัเกณฑ์	
และอัตราที่ก�าหนดในประกาศกระทรวงการคลัง	 เรื่อง		
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและ

อนุกรรมการ	 กบข.	 ลงวันที	่ 27	 ตุลาคม	 2547	 ซึ่งประกาศ
ดังกล่าวคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ	 สาระส�าคัญ
คือ	 กบข.	 จะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่
เข้าประชุม	 หากเดือนใดมีการประชุมแต่ไม่เข้าร่วมประชุม
จะงดจ่าย

ประธานอนุกรรมการ	 5,000

กรรมการ	 4,000

ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)

	 ปี	 2559	 กบข.จ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม
อนุกรรมการทุกคณะ	จ�านวน	1.34	ล้านบาท

คณะอนุกรรมการเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว

 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	
เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว	 เป็นคณะอนุกรรมการ

เฉพาะกจิ	เพือ่ให้เป็นทีป่รกึษา	พจิารณา	ยทุธศาสตร์ระยะยาว	
ด้านบริหารงานลงทุน	 บริหารงานสมาชิก	 และบริหาร
ส�านักงานโดยรวม	 เพื่อก�าหนดโครงสร้างองค์กร	 เพื่อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาภายในเดือนธันวาคม	2560



ผลการด�าเนินงาน ปี 2559

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ088

รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
 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	2559	มกีารประชมุรวม	8	ครัง้	ได้ปฏบิตังิาน	
ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตร	 และรายงาน
การปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส	
และรายงานทันทีเมื่อมีข้อสังเกตที่ส�าคัญ	 ซึ่งมีสาระส�าคัญ	
ในการปฏิบัติหน้าที่	ดังนี้	
	 1.	 พิจารณาสอบทานงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุด	
วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 และอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส	
ของ	 กบข.	 และงบการเงินรวมของ	 กบข.	 และบริษัทย่อย		
มคีวามเหน็สอดคล้องกบัผูส้อบบญัชว่ีางบการเงนิได้จดัท�าขึน้	
อย่างถูกต้อง	 เชื่อถือได้	 เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิและมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ	โดยได้เชญิ
ผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่พิจารณา	
งบการเงนิ		และประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการ
เพือ่ปรกึษาหารอือย่างอสิระในการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช	ี
	 2.	 การพิจารณาค่าสอบบัญชีประจ�าปีโดยส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน	 ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ	
ได้พิจารณาเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจ�าปี	 2559	 และให้	
น�าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
	 3.	 สอบทานความมีประสิทธิผลและความเพียงพอ
ของการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน			
สอบทานแผนการตรวจสอบประจ�าปีของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบตังิานทีม่คีวามเสีย่งสงู	
รับทราบประเด็นการตรวจสอบที่ส�าคัญและติดตามการ
ด�าเนินการแก้ไข	 สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง	
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและรับทราบรายงานผลการ
ทดสอบเจาะระบบงาน	 รวมทั้งก�ากับดูแลให้มีการประเมิน

คุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติ
งานวชิาชพีตรวจสอบภายใน	โดยผูป้ระเมนิอสิระจากภายนอก
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการประเมิน
และการจัดการความเสี่ยง	 และผลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของฝ่ายงานต่างๆ	 ซึ่งรวมถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	
ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ.	 2544	
และติดตามผลการปรับปรุงแก ้ไข	 โดยมีความเห็นว่า	
การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงของ	 กบข.	
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม	 และไม่พบประเด็นหรือ	
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ
	 4.	 สอบทานประสิทธิผลของระบบก�ากับการปฏิบัติ
งานตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และจรรยาบรรณ	
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของ	 กบข.	 โดยมีความเห็นว่า	
มีการก�ากับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบฯ	 และมี	
การติดตามการปรับปรุงแก้ไขอย่างใกล้ชิด
	 5.	 จัดให้มีระบบแจ้งและตรวจสอบข้อเท็จจริงตาม	
ที่มีผู้ส่งหนังสือร้องเรียนและแจ้งเบาะแส	 โดยมีการรายงาน	
ผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ	
กบข.	ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ	กบข.	ตลอดจน
ก�ากับดูแลให้มีการปรับปรุงแก้ไข	
	 6.	 ทบทวนกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายในให้ครอบคลมุ	
และชดัเจนยิง่ขึน้	รวมถงึมกีารประเมนิตนเองของอนกุรรมการ	
ตรวจสอบทั้งในภาพรวมและของแต่ละบุคคล	 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ งานของ	
คณะอนุกรรมการตรวจสอบตามแนวทางการก�ากับดูแล
กิจการ	โดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี	

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)1

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ

1	 ท�าหน้าที่ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ	 กบข.	 ตั้งแต่วันที่	 8	 พฤศจิกายน	 2559	 โดยประธานอนุกรรมการตรวจสอบท่านเดิม	 คือ	 นายมนัส	 แจ่มเวหา		
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเดือนมกราคม	-	ตุลาคม	2559
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การบริหารความเสี่ยง กบข.
	 กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	(กบข.)	เป็นองค์กร
ทีบ่รหิารดแูลเงนิออมของสมาชกิทีเ่ป็นข้าราชการกว่าล้านคน	
จึงตระหนักถึงความส�าคัญของการมีระบบบริหารจัดการ	
บูรณาการเชิงรุก	 (Proactive	 Integrated	Management)	
ที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร	 เพื่อน�าพาองค์กรให้สามารถ
บรรลุ เ ป้าหมายท่ามกลางป ัจจัยแวดล ้อมทางธุรกิจที่
เปลีย่นแปลงผนัผวนเช่นทกุวนันี	้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	และการรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องภายใต	้

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

ความเสี่ยงของ กบข.	
	
	 กบข.	 ได้จัดท�าแม่บทการบริหารความเสี่ยงของ		
กบข.	ขึ้น	เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง	
โดยพิจารณาความเสี่ยงหลัก	5	ประเภทได้แก	่	
	 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)	หรอืทีเ่รยีกว่า	SWOT	Analysis	เพือ่ท�าความเข้าใจ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่	 โดยน�าจุดแข็งมาใช้ประโยชน์ร่วมกับ	
โอกาสพร้อมๆ	กบัลดจดุอ่อนและป้องกนัไม่ให้อปุสรรคต่างๆ	
มีบทบาทต่อการท�างานของ	 กบข.	 และการมีกระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์องค์กรอย่างเป็นระบบ	
ท�าให้	 กบข.	 สามารถน�าผลวิเคราะห์เหล่านั้นมาพัฒนาเป็น
แผนยุทธศาสตร์องค์กรและกลยุทธ์ในการท�างานในแต่ละปี	
และในปี	 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	โดยก�าหนดวสิยัทศัน์	(Vision)	ทีจ่ะเป็น	
“สถาบนัหลกัทีส่มาชกิไว้วางใจในการบรหิารเงนิออมเพือ่การ
เกษยีณอายรุาชการอย่างมคีวามสขุ”	โดยมยีทุธศาสตร์	4	ด้าน
เพื่อด�าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว	คือ
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	 ยุทธศาสตร์ที่	1	:	สร้างความมัน่คงในการเกษยีณของ	
	 	 	 	 สมาชิก
	 ยุทธศาสตร์ที่	2	:	เสรมิสร้างความเชือ่มัน่และไว้วางใจ
	 ยุทธศาสตร์ที่	3	:	พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยี	
	 	 	 	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถองค์กร
	 ยุทธศาสตร์ที่	4	:	พัฒนาบุคลากรสู ่ความเป็นเลิศ		
	 	 	 	 และผูกพันกับองค์กรสูง

2. ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment risk)
	 ความเสี่ยงจากสภาพตลาด (Market risk)
	 สภาวะความเสีย่งด้านตลาดปี	2559	เกดิจากปัจจยัด้าน
เศรษฐกจิโลกในเรือ่งใหญ่ๆ	สามด้าน	ได้แก่	(1)	การปรบันโยบาย
การเงินของญี่ปุ ่นครั้งใหญ่ด้วยการด�าเนินนโยบายอัตรา
ดอกเบีย้ตดิลบซึง่มผีลกระทบอย่างมากต่อตลาดพนัธบตัร	(2)	
ผลการลงคะแนนให้สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยโุรป
ซึ่งพลิกความคาดหมายเนื่องจากเป็นการด�าเนินการที่เชื่อว่า	
จะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจโดยรวม	 โดยเฉพาะการค้าและ	
การลงทุนระหว่างประเทศที่จะมีอุปสรรคมากขึ้น	(3)	ผลการ	
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ	 ซึ่งมีแนวนโยบายระหว่าง
ประเทศที่อาจก่อให้เกิดผลบวกต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นๆ		
แต่เพิ่มความเสี่ยงต่อเสถียรภาพในระยะยาว
	 ส�าหรับภาวะเศรษฐกิจในประเทศนั้น	 มีความเติบโต	
ต่อเนือ่งโดยได้รบัแรงผลกัดนัหลกัจากภาคบรกิาร	(การท่องเทีย่ว)	
ที่เติบโตดีต่อเนื่องและจากภาคการบริโภคที่กลับมาเติบโต
ดีขึ้น	 อีกทั้งยังมีแรงผลักดันโดยราคาสินค้าเกษตรที่เริ่มดีขึ้น
ตั้งแต่ช่วงกลางปีและมาตรการต่างๆ	 ของภาครัฐที่กระตุ้น	
การใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้การเร่งอนุมัติโครงการ
ขนาดใหญ่ต่างๆ	 ก็เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ส�าคัญ
ด้วย
	 ทั้งนี้	 กบข.	 ได้ประเมินผลกระทบต่อการลงทุนของ	
กบข.	 ในภาวะการณ์ต่างๆ	 (Scenario	 Analysis)	 และได้
ก�าหนดมาตรการต่างๆ	เพือ่ตอบสนองและป้องกนัความเสีย่ง
ต่อเงินกองทุนของ	กบข.	โดยมีการเฝ้าระวัง	และวางกลยุทธ์
การลงทุน	หรือปรับสัดส่วนการลงทุนระยะยาว	 (SAA)	และ
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสม		
อีกทั้งมีการทบทวนตัวชี้วัดความเสี่ยง	 Tracking	 Error	
ของกองทุน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ของลกัษณะการใช้ความเสีย่งในการบรหิารเงนิกองทนุเชงิรกุ	
(Alpha	Risk)	เพือ่ใช้ก�าหนดกรอบความเสีย่งของการเบีย่งเบน	
ออกจากแผนการลงทุนระยะยาว	 (Strategic	 Asset		

Allocation)	 เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า
ตัวชี้วัด	 ทั้งนี้ภายใต้กรอบนโยบายทั้งด้านผลตอบแทน	
ที่ ค าดหวั งและระดับความ เสี่ ย งที่ ไ ด ้ รั บอนุมั ติ จ าก	
คณะกรรมการ	 โดยยังคงเน้นเรื่องการจัดสมดุลระหว่าง	
ความปลอดภัยและผลตอบแทนในบริบทของการลงทุน	
ระยะยาวเป็นส�าคัญ	 นอกจากนี้ยังมีการรายงานประสิทธิผล
หรอืความคุม้ค่าของการใช้ความเสีย่งในการสร้างผลตอบแทน
ด้วย	

	 ความเสี่ยงจากเครดิต (credit risk)
	 กบข.	ได้ก�าหนดแนวทางบรหิารความเสีย่งด้านเครดติ	
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของผู้ออกตราสาร	 และ	
ความเสี่ยงของตราสารเฉพาะรายการ	 อีกทั้งมีการก�าหนด
กรอบความเสี่ยงด้านเครดิตในระดับกองทุน	 และมีการ
ประเมินความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ออกตราสารที่	 กบข.	
ลงทุน	 และคู่ค้าที่	 กบข.	 ท�าธุรกรรมการลงทุน	 และมีการ
ก�าหนดคู ่มือเครดิตเพื่อให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน	 โดยมี	
เป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกิดจากการที่คู่ค้า
หรือผู้ออกตราสารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน	

	 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (liquidity risk)
	 กบข.	 ได้จัดให้มีระบบซึ่งสามารถวัดความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง	 และสามารถประเมินผลกระทบจากความเสี่ยง	
ทีส่อดคล้องกบัปรมิาณและความซบัซ้อนของธรุกรรม	รวมถงึ
มกีารประเมนิความเสีย่งด้านสภาพคล่องในการจ่ายเงนิคนืแก่
สมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ	 โดยเฉพาะช่วงที่สมาชิกถึงก�าหนด
เกษยีณในเดอืนกนัยายนของทกุปี	กบข.	มกีารจดัท�าประมาณ
การกระแสเงนิรบั	และกระแสเงนิจ่ายคนืสมาชกิ	เพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าสมาชิกจะได้รับเงินคืนตามก�าหนดเวลาและไม่กระทบต่อ
การลงทุนของสมาชิกที่ยังคงอยู่ในกองทุน

3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร 
(reputation risk)
	 ปัจจุบันมีการพูดถึงความเสี่ยงเรื่องชื่อเสียงและ	
ภาพลักษณ์องค์กรมากขึ้น	 แม้ว่าจะมีการบริหารความเสี่ยง
ต่างๆ	 อย่างครบถ้วนแล้ว	 องค์กรก็ยังต้องระมัดระวังในส่วน
ของการตดิตามและรกัษาชือ่เสยีงและภาพลกัษณ์ขององค์กร
ด้วย	 ซึ่งคณะอนุกรรมการหลายชุด	 ทั้งคณะอนุกรรมการ	
ธรรมาภิบาล	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	 และคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้	 กบข.	 เน้นเรื่องของ	
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จรรยาบรรณและหลักปฏิบัติของพนักงาน	 การแจ้งเบาะแส	
และการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ	 	 อีกทั้งได้จัดให้มีระเบียบ		
ช่องทางและกระบวนการจัดการในเรื่องดังกล่าวแล้ว	รวมถึง
การตดิตามข่าวสารของ	กบข.	และการตอบสนองต่อข่าวสาร	
และชี้แจงแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยสม�่าเสมอ

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (operation risk)
	 ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนั้น	 กบข.		
ได้ก�าหนดให้มกีารประเมนิความเสีย่งและการควบคมุภายใน	
อย่างครบถ้วนทุกฝ่ายงานเป็นประจ�าทุกปี	 ทั้งนี้เป็นไปตาม	
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�าหนด	
มาตรฐานการควบคุมภายใน	 โดยมีการรายงานให้คณะ	
อนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง	และคณะอนกุรรมการตรวจสอบ	
ทราบและพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวด้วย
	 ในปี	2559	กบข.	ได้ทบทวนตัวชี้วัดความเสี่ยง	(Key	
Risk	 Indicators)	 ส�าคัญระดับองค์กรตามความเสี่ยงหลัก	
ทั้ง	 5	 ประเภท	 เพื่อใช้ในการประเมินระดับความเสี่ยง	 และ	
ใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการประเมินโอกาสและผลกระทบ
อนัเกดิจากความเสีย่งได้อย่างมปีระสทิธภิาพ		เพือ่ให้ผูบ้รหิาร
สามารถติดตามสถานะความเสี่ยงในภาพรวมของ	 กบข.		
ได้ตลอดเวลา	 ทั้งความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	 ความเสี่ยง	
จากการลงทุน	 ความเสี่ยงดา้นชื่อเสียงและภาพลักษณ ์
องคก์ร	 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน	 และความเสี่ยง	
จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ทั้ งนี้ยังได ้ก�าหนดระดับ	
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 (Risk	 Appetite)	 และระดับ	
ความเสี่ยงสูง	 (Risk	 Tolerance)	 ส�าหรับแต่ละตัวชี้วัด	
ความเสีย่งขึน้	เพือ่เป็นขัน้ในการตอบสนองต่อความเสีย่งนัน้ๆ	
อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม
	 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอีกส่วนหนึ่ง
ที่	 กบข.	 ให้ความส�าคัญคือการบริหารจัดการความเสี่ยง	
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซึ่งแบ่งเป็นสองด้านหลักได้แก	่
(1)	 ความเสี่ยงด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ		
(IT	 Management	 Risk)	 และ	 (2)	 ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT	 Operational	 Risk)	
โดยให้ความส�าคัญด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและ	
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า	 รวมถึงการป้องกัน
ความเสี่ยงและแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ		
(Business	 Continuity	Management)	 ที่มีประสิทธิภาพ		
ซึง่	กบข.	ได้วางโครงสร้างรากฐานทางด้านเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	
มาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการท�างาน	

ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ		มีการเตรียมศูนย์ปฏิบัติงานส�ารอง	
กรณีเกิดเหตุวิกฤติไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในส�านักงาน	
ตามปกติ	 โดยในปัจจุบันมีระบบรองรับการปฏิบัติงานนอก
สถานที่ของพนักงานได้	 อีกทั้งมีการเตรียมการสื่อสารไปยัง	
ทุกภาคส่วน	 ทั้งการสื่อสารภายในส�านักงาน	 การสื่อสารกับ	
คู่ค้า	และการสื่อสารกับสมาชิกไว้อย่างพร้อมเพรียง	

5.  ความเสี่ ยงด ้ านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
(compliance risk)
	 กบข.	 มีการพัฒนาระบบงานก�ากับการลงทุนเพื่อใช้	
ในการก�ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการลงทุน		
(Investment	 Compliance)	 เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุน
ของ	กบข.	เป็นไปตามหลักเกณฑ	์ระเบียบ	และนโยบายการ
ลงทุนที่ก�าหนดไว้	 นอกจากนี้	 กบข.	 มีการจัดท�าแนวปฏิบัติ	
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 (Compliance	 Program)		
เพื่อให้ทุกส่วนงานมีแนวทางการก�ากับการปฏิบัติตาม	
กฎระเบียบที่ เป ็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร	 และมี	
การติดตามทบทวนกฎเกณฑ์และกระบวนการปฏิบัติงาน	
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	 รวมถึงการติดตามก�ากับดูแล	 และ
จัดท�ารายงานเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส	
การมุ่งสู่แนวทางบูรณาการการก�ากับดูแลที่ดี	 การบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	 และการก�ากับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่เข้มแข็ง	
	 เพื่อให้	 กบข.	 มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง		
ซึ่งหมายถึง	 การมีความเข้าใจ	 และมีการบริหารความเสี่ยง
ในทุกงานขององค์กร	 โดยมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตาม
จริยธรรม	 มีการบริหารความเสี่ยง	 และเป็นไปตามนโยบาย		
กฎระเบียบทั้งภายในและภายนอก	 จึงได้ก�าหนดแผนงาน		
เสรมิสร้างการบรหิารจดัการเพือ่เพิม่มลูค่าองค์กร	(Enterprise	
Value	Creation)	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของยทุธศาสตร์ด้านพฒันา
กระบวนการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถองค์กร	
ตามแผนยุทธศาสตร์	2558-2561	
	 ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีการก�ากับดูแลที่ดี		
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	 และการก�ากับการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบนัน้	กบข.	ให้ความส�าคญัในการบรหิาร
องค์ประกอบส�าคัญ	3	ประการ	ที่เป็นกลไกขับเคลื่อน	GRC	
นัน่คอื	คน	(People)	กระบวนการ	(Process)	และเทคโนโลยี	
(Technology)	เพื่อช่วยให้	กบข.	สามารถ	
	 •	 เข้าใจและจัดล�าดับความส�าคัญต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholders)	
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	 •	 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	
รวมถงึจัดท�าและให้ข้อมูลเกี่ยวข้องที่เชื่อถือได้และทันเวลา
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	
	 •	 มุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงรุกที่ใช้ประโยชน์จาก
โอกาสและทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างเตม็ที่		เพือ่เสรมิสร้างคณุค่า
สูงสุดให้แก่สมาชิกและสังคม

	 โดยในปี	 2559	 กบข.	 ได้ด�าเนินการตามแผนงาน	
และนโยบาย	 iGRC	 เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร	 (Guideline	 of	
Integrated	 Governance,	 Risk	 Management	 and	
Compliance	for	Enterprise	Value	Creation)	วิเคราะห์
ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงเพื่อให้มีการ
บรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่ป็นสาเหต	ุเพือ่ไม่ให้เกดิผลกระทบ
ต่อเนือ่งทีจ่ะไม่บรรลเุป้าประสงค์ทางยทุธศาสตร์	รวมถงึการ
สร้างวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยงและให้ความรู้ความเข้าใจ	
แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง	 	 มีการสื่อสารแก่ผู้บริหารและ
พนกังานทกุระดบั	อกีทัง้มกีารพฒันากระบวนการธรรมาภบิาล	
การบริหารจัดการความเสี่ยง	 และการก�ากับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบแบบบูรณาการตามแผนงานดังกล่าว	 เพื่อให้เกิด
ความผสมผสานในการจดัการเชงิรกุ	(Proactive	Management)	
ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและ
เหมาะสม	ขณะเดยีวกนักไ็ม่ได้ละเลยการสร้างจรยิธรรม	และ
คุณธรรมในการก�ากับดูแลกิจการ	โดยได้ก�าหนดให้จริยธรรม	
(Integrity)	 เป็นหนึ่งในคุณสมบัติพึงประสงค์ของพนักงาน	
ทุกคนอีกด้วย



ผลการด�าเนินงาน ปี 2559

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ094

รายงานการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี 2559
 คณะกรรมการก�าหนดนโยบายให้	 กบข.	 ด�าเนิน
งานตามมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 หลักจริยธรรม		
จรรยาบรรณ	มกีระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง	การก�ากบั	
ดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	 และการควบคุมภายใน
เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์	 รอบคอบ	
ระมัดระวังและปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน	์

คณะกรรมการกับการก�ากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยต�าแหน่ง	
และกรรมการผู้แทนสมาชิก	 ที่พร้อมดูแลการบริหารกองทุน
เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก	 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนเพื่อช่วยเสริม
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของคณะกรรมการ	 นอกจากนี้	
คณะกรรมการได้แต่งตั้ง	 คณะอนุกรรมการเพิ่มเติมจาก	
คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนและคณะอนุกรรมการ	
สมาชิกสัมพันธ์ที่พระราชบัญญัติ	 กบข.	 ก�าหนดไว้	 ได้แก	่	
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ			
คณะอนกุรรมการกฎหมาย	คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง	
และคณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณา	
ค่าตอบแทน	 เพื่อให้ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความส�าคัญและ
ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 โดยคณะกรรมการ	
ได้ก�าหนดกฎบัตรของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะเพื่อให้	
ทราบบทบาท	หน้าทีค่วามรบัผดิชอบและกระบวนการท�างาน
ของแต่ละคณะอย่างชัดเจน	 พร้อมทั้งก�าหนดให้รายงาน	
ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการเป็นประจ�าอย่างน้อย
ปีละครั้ง		
	 ในปี	2559	มผีลการด�าเนนิงานส�าคญัในด้านการก�ากบั
ดูแลกิจการ	สรุปได้ดังนี้
	 1. อนมุตัแิผนยทุธศาสตร์และงบประมาณประจ�าปี 
2560	 ซึ่งจัดท�าขึ้นตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์ปี	 2558-
2561	เพือ่ให้	กบข.	สามารถด�าเนนิงานได้บรรลเุป้าหมายของ
องค์กร	 พร้อมกันนั้นได้ก�าหนดตัวชี้วัดองค์กร	 (Corporate	
Key	 Performance	 Indicators)	 เพื่อใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลการด�าเนินงาน
	 2. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานบริหาร
เงินลงทุนให้เป็นไปตามแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว		
(Strategic	 Asset	 Allocation)	 และเป้าหมายสัดส่วน	
การลงทุน	 (Target	 SAA)	 ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน	
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

	 3. อนมุตักิารว่าจ้างผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุโลก 
ตราสารหนี้โลก อสังหาริมทรัพย์โลก และการลงทุน 
ในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานโลก	 เพื่อมอบหมายให้บริหาร
เงินลงทุนในต่างประเทศตามนโยบายการลงทุนที่	 กบข.	
ก�าหนด	
	 4. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและก�ากับดูแล
ให้ กบข. มีระบบการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ 
ด้านธรรมาภบิาล การบรหิารความเสีย่ง และการปฏบิตัติาม 
กฎระเบยีบ	(Integrated	Governance,	Risk	Management	
and	 Compliance:	 iGRC)	 ในปี	 2559	 กบข.	 ได้ประเมิน
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และจัดท�าแผนที่ความเสี่ยง		
(Risk	 Correlation	Map)	 เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ของ	
ความเสีย่งและผลกระทบของแต่ละปัจจยัเสีย่งระหว่างภารกจิ
ต่างๆ	ภายในองค์กร	และใช้ในการตดิตามเฝ้าระวงัความเสีย่ง
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร	์
รวมทั้งใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
แผนยทุธศาสตร์องค์กร		พร้อมกนันัน้	กบข.	ได้จดัท�าหลกัสตูร	
e-Learning	 เพื่อพัฒนาความรู ้	 สร้างความตระหนักถึง	
ความส�าคัญของการบริหารงานอย่างบูรณาการตามหลักการ	
iGRC	แก่พนักงานทุกคนด้วย
	 5. ก�ากบัดแูลให้ กบข. จดัการลงทนุอย่างรบัผดิชอบ 
โดยให้ความส�าคญักบัปัจจยัสิง่แวดล้อม	สงัคม	และการก�ากบั
ดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล	(Environmental,	Social	
and	Governance	:	ESG)	ซึ่งนอกจากจะให้ผลตอบแทนที่ดี
และลดความเสีย่งจากการลงทนุแล้ว	ยงัส่งผลให้ธรุกจิพฒันา
อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วย	
	 6. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลือกกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ	 โดยจัดท�าตารางความรู ้ความช�านาญของคณะ
กรรมการ	(Board	Skill	Matrix)	เพือ่ก�าหนดความรูค้วามช�านาญ	
ที่จ�าเป็นต่อการผลักดันการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์	
แล้วใช้ประกอบการเลือกผู ้ทรงคุณวุฒิให้ได้ผู ้มีความรู ้	
ความช�านาญดังกล่าวมาร่วมเป็นคณะกรรมการ		
	 7. ปรับปรุงหลักจรรยาบรรณของพนักงานและ
ลูกจ้าง เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างยึดถือในการประพฤติ	
ปฏิบัติตนในฐานะบุคลากรของกองทุน	 ที่ต ้องตระหนัก	
ในความส�าคัญของภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล
บริหารเงินของสมาชิกด้วยความซื่อสัตย	์ และมีจรรยาบรรณ
อย่างเคร่งครัด	 รวมทั้งได้เพิ่มแนวปฏิบัติเพื่อป้องปรามการ	
กระท�าทจุรติประพฤตมิชิอบในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างและ
การแสวงหาประโยชน์จากข้อมลูภายในเพือ่ประโยชน์ส่วนตน
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	 8. พฒันาทกัษะ ความรู ้ความช�านาญในการท�าหน้าที่ 
คณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง	 คณะกรรมการได้ร่วมสัมมนา	
เชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามแนวโน้มการบริหารองค์กรบ�านาญ
ต่างประเทศและพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และ
ได้ร่วมระดมความคิดเห็นในการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติ	
กบข.	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	 ความคล่องตัว	 และรองรับ	
การด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของ	กบข.	
	 9. ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ	เพื่อใช้ในการประเมิน
ตนเองประจ�าปีทั้งรายคณะ	 รายบุคคล	 และผู้ท�าหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุม	 แล้วน�าผลการประเมินมาเป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน	 และก�าหนด
แนวทางพัฒนาความรู ้ความช�านาญของคณะกรรมการ		
ตลอดจนเสนอแนวทางเพือ่ปรบัปรงุการด�าเนนิงานของกองทนุ	
ผลประเมินการปฏิบัติหน ้าที่ของคณะกรรมการและ	
คณะอนุกรรมการทุกคณะในปี	 2559	 อยู ่ ในเกณฑ์ด	ี	
ไม่ปรากฏว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ หรือการฝ่าฝืน
หลักจริยธรรม	จรรยาบรรณแต่อย่างใด
	 10. ยึดมั่นในหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส	
คณะกรรมการก�าหนดให้	กบข.	เปิดเผยข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ
การด�าเนินงานของกองทุนแก่สมาชิกอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	โดยได้จัดท�ารายงานข้อมูลส�าคัญ
เกีย่วกบัผลการด�าเนนิงานของกองทนุผ่านเวบ็ไซต์ของ	กบข.	
(www.gpf.or.th)		เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าดูได้ตลอดเวลา	
ได้แก่	งบการเงนิรายไตรมาส		สดัส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์
แต่ละประเภท		ผลตอบแทนจากการลงทนุ		ผลการออกเสยีง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่	 กบข.	 ลงทุน	
ฯลฯ	 รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและอนุกรรมการ	 เช่น	
ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์	การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ในหน่วยงานอื่น	 จ�านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมและ	
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ		
	 นอกจากนั้น	 กบข.	 ได้จัดการประชุมใหญ่ผู ้แทน
สมาชิกประจ�าปีตามกรอบที่กฎหมายก�าหนด	 เพื่อรายงาน
ผลการด�าเนินงานของ	กบข.	ในรอบปีที่ผ่านมา	ข้อมูลส�าคัญ
ที่เปิดเผยในที่ประชุมใหญ่ผู ้แทนสมาชิกประจ�าปี	 ได้แก่		
งบการเงินพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี	 และรายงานของ
คณะอนกุรรมการตรวจสอบ	ซึง่ในวนัประชมุประธานกรรมการ	
ประธานอนกุรรมการจดัการลงทนุ	ประธานอนกุรรมการตรวจสอบ	
และประธานอนกุรรมการสมาชกิสมัพนัธ์	พร้อมด้วยกรรมการ
ได้เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรยีง	เพือ่รายงานผลการด�าเนนิงาน
และตอบข้อซักถามของที่ประชุม

การปฏบิตัต่ิอสมาชกิ กบข. อย่างเท่าเทยีมกนั 

	 กบข.	 ให้ความส�าคัญกับสมาชิกทุกราย	 โดยให้ได้รับ	
สิทธิพื้นฐานและสิทธิในการรับบริการ	 หรือสิทธิประโยชน์	
เพิ่มเติมอื่นที่	 กบข.	 จัดให้อย่างเท่าเทียมกัน	 และในการ
ประชุมใหญ่ผู ้แทนสมาชิก	 กบข.	 ได้จัดส่งข้อมูลต่างๆ	
เป็นการล่วงหน้าให้แก่สมาชิกที่ได้รับการเลือกเป็นผู้แทน	
เข้าร่วมประชุม	 เพื่อที่จะได้มีเวลาศึกษาข้อมูล	 และแสดง	
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของกองทุน

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
	
	 กบข.	 ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกราย	 ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก	
พนักงาน	 คู่ค้า	 ฯลฯ	 ให้ได้รับการปฏิบัติตามสิทธิที่มีอยู่ตาม	
กฎหมายและข้อตกลงตามสญัญาอย่างเคร่งครดั	ในปี	2559	กบข.	
ได้ท�าการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มเงินออมสะสมของ
สมาชิกเพื่อให้สมาชิกมีเงินออมมากขึ้นส�าหรับการใช้ชีวิต
ในวัยเกษียณอย่างมั่นคง	 และในส่วนของพนักงาน	 ได้มี
การก�าหนดมาตรการต่างๆ	 เพื่อรองรับการเกษียณอายุของ
พนักงาน			
	 พร้อมกันนี้	 กบข.	 ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท�าที่	
เข้าข่ายผิดกฎหมาย	 การทุจริต	 การท�าผิดจรรยาบรรณ		
รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จ	 หรือระบบควบคุม
ภายในที่ไม่รัดกุมเพียงพอ	 โดยคณะกรรมการก�าหนด	
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงไว้อย่างรัดกุม		
ทั้งยังมีมาตรการในการรักษาความลับเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแส	
และเรื่องที่แจ ้ง เบาะแส	 และมอบหมายให ้ประธาน
อนุกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่อง	 ตลอดจนด�าเนินการ
ตรวจสอบและรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ

การท�าหน้าที่นักลงทุนที่มีความรับผิดชอบ
	
	 ในฐานะผู้ลงทุนสถาบันรายใหญ่ของประเทศ	 กบข.	
บริหารเงินลงทุนอย่างรับผิดชอบ	 โดยท�าการวิเคราะห์ปัจจัย
สิง่แวดล้อม	สงัคม	และการก�ากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภบิาล	
(Environmental,	 Social	 and	 Governance	 :	 ESG)		
ควบคูไ่ปกบัการวเิคราะห์ด้านการเงนิเพือ่ให้ทราบว่าบรษิทัที่	
กบข.	ลงทุนให้ความส�าคัญกับ	ESG	หรือไม่	เนื่องจาก	กบข.	
เชือ่มัน่ว่าบรษิทัทีใ่ห้ความส�าคญักบั	ESG	จะด�าเนนิธรุกจิด้วย
ความซื่อสัตย์	สุจริต	โปร่งใส	เอาใจใส่สิ่งแวดล้อม	ชุมชนและ
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ผูม้ส่ีวนได้เสยี	และจะสามารถสร้างความเจรญิเตบิโตทีย่ัง่ยนื
ให้แก่ตวับรษิทัเอง	ผูถ้อืหุน้	และสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศ
และสังคมโดยรวมได้	
	 ในแต่ละบรษิทัทีล่งทนุ		กบข.	ด�าเนนิบทบาทในฐานะ
เจ้าของกิจการ	(Shareowner)	ที่จะติดตามก�ากับดูแลบริษัท
อย่างใกล้ชิด	 และจะเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารของ
บริษัท	 (Engagement)	 เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานที่เห็นว่า
เหมาะสม	 รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเพื่อให้แก้ไขประเด็นที่
ควรปรับปรุง	นอกจากนี้	กบข.	ยังให้ความร่วมมือกับผู้ลงทุน
สถาบันรายอื่น	 (Collective	 Engagement)	 ในกรณีที่ยังมี
ข้อกงัวลและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้		ดงัเช่นในช่วงปลายปี	
2559		กบข.	ได้ร่วมกบัสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุแสดงจดุยนื
ของผูล้งทนุสถาบนัเรยีกร้องให้บรษิทัจดทะเบยีนทีม่ปีระเดน็
ธรรมาภิบาลของผู ้บริหารและกรรมการเร่งแก้ไขปัญหา	
โดยเร็ว		
	 กบข.	ให้ความส�าคัญกับการเข้าร่วมประชุมออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีล่งทนุ	เนือ่งจาก
เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นและก�ากับดูแล
บริษัทให้ด�าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม	โดย	กบข.	ได้ส่งผู้แทน
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของทุกบริษัทที่ลงทุน	 และออกเสียง	

ลงคะแนนตามแนวทางการออกเสียงลงคะแนน	 (Proxy	
	Voting	Guidelines)	ที	่กบข.	ก�าหนดขึน้ตามหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี	 ในปี	 2559	 กบข.	 ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม	
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในประเทศจ�านวน	58	บริษัท	ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นทั้งหมด	
	 วาระที่ กบข. ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย	 ได้แก่	
การขอท�าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการโดยทั่วไป	
เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น	
รายงานทางการเงินที่ได ้รับการรับรองโดยผู ้สอบบัญชี
ภายนอกที่เป็นอิสระ	 ฯลฯ	 ซึ่งวาระเหล่านี้บริษัทได้จัดส่ง
ข้อมูลและรายละเอียดให้ผู ้ถือหุ้นพิจารณาอย่างครบถ้วน
ท�าให้สามารถพิจารณาได้ว่าธุรกรรมนั้นจะเป็นผลดีหรือเป็น
ประโยชน์กับผู้ถือหุ้นโดยรวม				
	 วาระที่ กบข. ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย	ได้แก	่
ธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี		
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ	 เช่น	 กรรมการ	
มคีณุสมบตัไิม่เหมาะสม	กรรมการเข้าประชมุไม่ถงึร้อยละ	75	
ของการประชุมในปีที่ผ่านมา	การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ไม่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท	เป็นต้น

หลักจริยธรรมของ กบข.	

1.		ปฎิบัติหน้าที่โดยยึดกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	หลักคุณธรรม	จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.		ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพ	รับผิดชอบ	รอบคอบ	ระมัดระวัง	โปร่งใส	มุ่งผลส�าเร็จของงาน
3.		ร่วมมือกันท�างานเพื่อดูแลสมาชิกด้วยความใส่ใจและไม่เลือกปฏิบัติ
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จ�านวน

จ�านวนบริษัท จ�านวนบริษัท

เรื่องที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย

ประเทศ ประเทศ

1.	 กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับต�าแหน่ง	โดยมีวาระต่อเนื่องเกินกว่า	3	วาระ	(9	ปี)	 21	คน	 	 16	บริษัท

2.		กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อเข้ารับต�าแหน่ง	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	 10	คน	 	 9	บริษัท

	 ไม่ถึงร้อยละ	75	ของการประชุมในปีที่ผ่านมา

3.	 กรรมการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน	 6	คน	 	 3	บริษัท

4.	 การจ่ายค่าตอบแทน	/	เงินบ�าเหน็จให้แก่กรรมการ	-	ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องสิทธิ	 	1	บริษัท

	 ของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเหมาะสม

5.	 การจ่ายค่าตอบแทน	/	เงินบ�าเหน็จให้แก่กรรมการ	-	ผลประกอบการของบริษัท	 	3	บริษัท

	 ไม่สอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทน	/	เงินบ�าเหน็จให้แก่กรรมการ

6.	 การจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ก�าหนดไว้	 	1	บริษัท

สหรัฐอเมริกา	 41

บราซิล	 11

หมู่เกาะเคย์แมน	 11

เม็กซิโก	 8

แอฟริกาใต้	 7

เกาหลีใต้	 7

จีน		 6

สวิตเซอร์แลนด์	 6

อินโดนีเซีย	 5

ไต้หวัน	 5

ไทย	 5

ฝรั่งเศส	 4

ฮ่องกง	 4

รัสเซีย	 4

สหราชอาณาจักร	 4

	 ส�าหรับการลงทุนต่างประเทศ	 กบข.	 มอบฉันทะให้	
ผูจ้ดัการกองทนุภายนอกใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนแทน	ตาม
แนวทางการออกเสยีงลงคะแนนที	่กบข.	ก�าหนด	ซึง่เป็นไปตาม	
หลกัการของ	Institutional	Shareholder	Services	Inc.	(ISS)	
โดยได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นของ	

152	บริษัทใน	30	ประเทศ	รวม	220	ครั้ง	 ดังรายละเอียด
ตามตารางด้านล่าง		วาระทีล่งคะแนนไม่เหน็ด้วยส่วนใหญ่เป็น	
ข้อเสนอของบรษิทัทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี	 การแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม	 และ	
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ม่สมเหตสุมผล

ชิลี		 3

อินเดีย	 3

มาเลเซีย	 3

ฟิลิปปินส์	 3	

ตุรกี	 2

ออสเตรีย	 1

เบอร์มิวดา	 1

แคนาดา	 1

โคลอมเบีย	 1

คูราเซา	 1

เยอรมนี	 1

เจอร์ซีย์	 1

เนเธอร์แลนด์	 1

เปรู	 1

สวีเดน	 1
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นับเป็นเวลากว่า	20	ปีแล้ว	ที่กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ	
ข้าราชการ	 หรือ	 กบข.	 ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารเงินออมของ	
ข ้าราชการสมาชิกให ้ได ้รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง		
ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า	 กบข.	 เป็น	 “สถาบันหลักที่สมาชิก	
ไว้วางใจในการบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณอายุราชการ
อย่างมีความสุข”	

ตั้งแต่	 27	 มีนาคม	 2540	 เป็นต้นมา	 ข้าราชการ		
12	ประเภทที่บรรจุเข้ารับราชการจะมีสถานภาพเป็นสมาชิก	
กบข.	 ตามกฎหมาย	 โดยในแต่ละเดือนสมาชิกจะต้อง	
สะสมเงินเข้ากองทุนร้อยละ	 3	 รัฐจะสมทบให้ร้อยละ	 3		
และให้เงินชดเชยอีกร้อยละ	 2	 ท�าให้สมาชิกมีเงินออม	
ร้อยละ	8	ต่อเดือน

การน�าส่ ง เงินออมของสมาชิกอย่างสม�่ า เสมอ		
และการบริหารจัดการเงินลงทุนของ	 กบข.	 ท�าให้ขนาด
สินทรัพย์ของกองทุนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้	กบข.	
เป็นสถาบันการออมเงินเพื่อการเกษียณที่มีขนาดใหญ่เป็น
ล�าดับสองของประเทศ	 และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบัน
ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการลงทุนแบบสากล		
มีความมั่นคง	 และมีองค์ความรู ้ในเรื่องการบริหารเงิน	
อย่างมืออาชีพ	

นอกจากการบรหิารกองทนุภายใต้หลกัจรยิธรรมแล้ว		
กบข.	 ยังให้ความส�าคัญต่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	
ให้แก่สมาชิกในขณะที่ยังรับราชการอยู ่	 ด้วยการจัดสรร
สวัสดิการที่เหมาะสมภายใต้นโยบายสวัสดิการ	 3	 ด้าน	 คือ	
ลดรายจ่าย	 เพิ่มรายได้	 และสร้างความสุข	 และยังได้จัด	
กิจกรรมภายใต้โครงการ	 CSR	 ขึ้นมา	 เพื่อเปิดโอกาส	
ให ้สมาชิกมีส ่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี	
ให ้กับคนและชุมชนที่สมาชิกอาศัยอยู่ 	 เป ็นการสร ้าง	
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง	สมาชิก	ชุมชน	และ	กบข.

กิจกรรมภายใต้โครงการ	 CSR	 ประจ�าปี	 2559		
คือการปรับภูมิทัศน์ของสถานที่สาธารณะให้สะอาดและ	
สร้างประโยชน์ใช้สอยแก่คนในชุมชน	 จัดขึ้นใน	 6	 จังหวัด	
ได้แก่	 เชียงราย	 นครราชสีมา	 นครศรีธรรมราช	 ระยอง	
ปทุมธานี	และนครสวรรค์

รายละเอยีดการจดักจิกรรมภายใต้โครงการ cSr

วัน/เวลา 9	มิถุนายน	2559
กิจกรรม ทาสี สนามกี ฬ า 	 มอบอุ ปกรณ  ์ 
 ท�าความสะอาดและท�าความสะอาด
 สนามกีฬา 
สถานที่ สวนสาธารณะ	สนามบนิเก่า				จ.	เชยีงราย 
ยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรม  139	คน

วัน/เวลา 29	มิถุนายน	2559
กิจกรรม ทาสีรั้ว	มอบอุปกรณ์ท�าความสะอาด  

 และเครื่องสูบน�า้ 
สถานที่ สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา  
 จ.	นครราชสีมา 
ยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรม  121	คน

วัน/เวลา 9	สิงหาคม	2559
กิจกรรม ปลกูต้นไม้	ท�าความสะอาด	บรจิาคถงัขยะ		
	 และอุปกรณ์ท�าความสะอาด 
สถานที่ สวนสาธารณะสมเดจ็พระศรนีครนิทร์	84			
	 จ.	นครศรีธรรมราช	
ยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรม  176	คน

วัน/เวลา 30	สิงหาคม	2559
กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์	 เก็บขยะ	 บริจาค	
	 ถังขยะ	และอุปกรณ์ท�าความสะอาด 
สถานที่ บรเิวณชายหาดแหลมเจรญิ	จ.	ระยอง	
ยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรม  191	คน

วัน/เวลา 4	ตุลาคม	2559
กิจกรรม ทาสผีนงัอาคารโรงเรยีน	ท�าความสะอาด	
	 บริเวณโดยรอบ	
สถานที่	 โรงเรียนวัดสะแก	จ.	ปทุมธาน	ี
ยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรม  109	คน

วัน/เวลา 11	ตุลาคม	2559
กิจกรรม ท�าความสะอาดและปลูกต ้นไม ้	
	 บริเวณโดยรอบ
สถานที่ อุทยานสวรรค	์จ.	นครสวรรค์

ยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรม  144	คน

กบข. 	 ได ้ รับความร่ วมมือ 	 ร่ วมใจอย่ างดียิ่ ง		
จากเทศบาลนครประจ�าแต่ละจังหวัด	 รวมถึงสมาชิก	 กบข.		
และประชาชนในพื้นที่ที่ เข ้าร ่วมกิจกรรมอย่างแข็งขัน		
ท�าให ้การด�าเนินกิจกรรม	 CSR	 ประสบความส�าเร็จ	
ตามเป้าหมายที่วางไว้	 ...แม้จะเป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆ		
แต่ก็ท�าให้เกิดเรื่องราวที่น่าประทับใจ	 และท�าประโยชน์กับ
ผู้คนในสังคมอย่างแท้จริง

ผลการด�าเนินงาน ปี 2559

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ098



คุณนันทเดช วัณบวร  
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธาน	ี

	 ทราบข่าวงานกิจกรรมครั้งนี้จากทางอีเมล		
ซึ่งตัวผมเองก็เป็นคนในพื้นที่พอดี	จากที่ได้เข้าร่วม	
กิจกรรม	 รู ้สึกว ่าได ้รู ้จัก	 กบข.	 มากขึ้น	 ได ้ฝ ึก	
การมีจิตอาสา	ได้ทั้งคณุค่าทางจติใจ	ซึง่รูส้กึดมีากกว่า
การได้รับผลตอบแทน	 ส�าหรับงานกิจกรรม	 CSR		
ในปีต่อๆ	ไป	อยากให้	กบข.	ร่วมกับทางอาชีวะจัดให้มี	
การดูแลและซ่อมระบบไฟฟ้าตามสถานที่ต ่างๆ		
เช่น	วัด	โรงเรียน	ฯลฯ

	 ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม	ของ	กบข.	จากทางหน้าเว็บไซต์	รู ้สึกภูมิใจมาก		ทีไ่ด้มส่ีวนร่วมในการดแูลรกัษาธรรมชาติ	อยากให้	กบข.	จัดกิจกรรมที่ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆ	ทุกปี	
คุณปรีดา จ�านงจิต  

สพป.นครศรีธรรมราช	เขต2	

	 พอได้รับข่าวสารจากทางเฟซบุ๊ก	ก็รีบ	ลงทะเบียนสมัครเข ้าร ่วมกิจกรรมผ ่านทางเว็บไซต์	กบข.	รู้สึกภูมิใจในตัวเองมาก	ที่ได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม	อยากให้	 กบข.		จัดกิจกรรมที่ดีแบบนี้ทุกๆ	ปี
คุณจักรวาล ศรีชินทร์กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

	 เห็นข่าวกิจกรรม	CSR	

ของ	 กบข.	 ในครั้งนี้จาก	

ทาง เฟซบุ ๊ กและอี เมล	

รู ้สึกดีที่ ได ้ท�าประโยชน์

และสร้างความสวยงาม	

รวมไปถึงยั งรู ้ สึกภูมิ ใจ	

ในตัวเองที่ได้มีส ่วนร่วม

เพื่อสังคม

คุณนวพร พูลพิพัฒน์

ส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอเชียงค�า

กิจกรรมนี้ท�าให้ได้รู ้จักการท�างาน

ร ่ วมกัน 	 ได ้ เป ิ ดวิ สั ยทัศน ์ และ

พัฒนาตนเอง 	 และท ้ ายสุ ดคื อ	

การได้ช่วยเหลือสังคม	ในปีต่อๆ	ไป	

อยากให้	กบข.	เพิ่มเติมในเรื่องของ

การรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คุณภุชงค์ เข็มนาค  

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอสูงเนิน	

	 พอทราบข่าวจากทางอีเมล		
กส็มคัรเข้าร่วมกจิกรรม	และได้ชวน
เพื่อนในหน่วยงานที่ท�างานอยู	่	
ให้สมคัรด้วย	รูส้กึถงึความสามคัคี
ที่ เกิดขึ้น	 และจากกิจกรรมนี้		
ยงัแสดงให้เหน็ว่า	กบข.	ได้มส่ีวนร่วม	
กบัสงัคมอย่างไรบ้าง	และยงัช่วยรกัษาสิง่แวดล้อมอกีด้วย		
ส�าหรบัในปีต่อๆ	ไป		อยากให้มเีรือ่งของพทุธศาสนาบ้าง		
เช่น	 การท�าบุญร่วมกัน	 รวมถึงเพิ่มระยะเวลาในการ
ประชาสัมพันธ์		สมาชิกจะได้มากันมากขึ้น

พ.ต.ท.หญิง เมธาพร ผลาวงษ์ 
สถานีต�ารวจภูธร	จังหวัดนครสวรรค์

ผลการด�าเนินงาน ปี 2559

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 099



จ.เชียงราย

จ.นครสวรรค์

จ.ปทุมธานี

จ.นครราชสีมา

จ.ระยอง

จ.นครศรีธรรมราช

ภาพบรรยากาศกิจกรรม cSr ประจ�าปี 2559

ผลการด�าเนินงาน ปี 2559

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ100



ผลการด�าเนินงาน ปี 2559

รายงานประจ�าปี	2559
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ด�ำเนินงำนตำมกรอบยุทธศำสตร์

เพื่อเพิ่มระดับ 
ควำมไว้วำงใจ
และส่งเสริมให้สมำชิก
มีเงินใช้หลังเกษียณ 

อย่ำงเพียงพอ
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แผนยุทธศาสตร์ ปี 2560

รายงานประจ�าปี	2559
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ104

แผนยุทธศาสตร์ปี 2560
 การที่สภาพตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกมีความผันผวน	
ผลตอบแทนหายาก	 อายุขัยของประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	
ทั้งหมดนี้เป็นประเด็นท้าทายต่อภารกิจหลักของกองทุน	
บ�านาญต่างๆ	ทัว่โลก	กบข.	จงึมแีผนงานจดัท�าแผนยทุธศาสตร์	
ระยะยาว	 (10	ปี)	 ในปี	 2560	 เพื่อท�าให้องค์กรเป็นกองทุน
บ�านาญชั้นน�าและมีความยั่งยืน	 บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น
สถาบันหลักที่สมาชิกไว้วางใจในการบริหารเงินออมเพื่อการ
เกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข
	 ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ปี	2560	ยังคงเป็นไปตาม
กรอบยุทธศาสตร์	กบข.	ปี	2558-2561	ซึ่งจัดท�าขึ้นเพื่อวาง
แนวทางในการบริหารจัดการกองทุนให้บรรลุวิสัยทัศน์และ
ภารกจิขององค์กร	โดยในปี	2560	ก�าหนดแผนงานเพือ่รองรบั
ยุทธศาสตร์	4	ด้าน	ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความมั่นคงในยาม
เกษียณของสมาชิก

	 ในปี	 2560	 กบข.	 มีแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการวิเคราะห์และรายงานผลการบริหารงาน	 (Data		
Management	System)	เพือ่ให้งานจดัการบรหิารความเสีย่ง
ด้านการลงทนุเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารเงนิลงทนุ	สามารถ
รายงานผลการด�าเนินงานและความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ		
ถกูต้อง	รวดเรว็	สะท้อนสภาวะแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงผนัผวน
มากขึ้น	 นอกจากนี้	 สืบเนื่องจากการที่	 กบข.	 มีการลงทุน	
ในสินทรัพย์ที่อยู่ในไพรเวทมาร์เก็ต	 โดยสัดส่วนการลงทุน	
ในสินทรัพย์ดังกล่าวค่อยๆ	เพิ่มสูงขึ้น	กบข.	ได้ท�าการพัฒนา
ระบบงานของการลงทุนไพรเวทมาร์เก็ตมาอย่างต่อเนื่อง		
รวมถงึในปี	2560	กบข.	มแีผนงานเพิม่ประสทิธภิาพระบบงาน	
ด้านลงทุนไพรเวทมาร์เก็ต	 เพื่อสร้างความสามารถในการ
ปฏบิตังิานให้มมีาตรฐานเทยีบเท่าระดบัสากล	ทัง้ในด้านงาน
สนับสนุน	 และสร้างกระบวนการติดตามผลการด�าเนินงาน
ลงทุนที่เป็นระบบ	 ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทน
ในระยะยาวที่สามารถสร้างความเพียงพอของเงินเพื่อการ
เกษียณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความเชื่อมั่น
และไว้วางใจ

	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ	
กบข.	 ได้ท�าการเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน
และการลงทุน	 (Financial	Literacy)	 ให้แก่สมาชิกมาอย่าง

ต่อเนื่อง	 รวมถึงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับสมาชิก	
ที่มีประสิทธิภาพ	 นอกเหนือจากช่องทางที่มีอยู่ในปัจจุบัน	
โดยในปี	 2559	 กบข.	 ได้พัฒนา	 Simulation	 Program		
ได้แก	่โปรแกรมประเมินความเพียงพอของเงิน	ณ	วันเกษียณ	
การออมเพิ่ม	การออมต่อ	ผ่านการใช้งานในเว็บไซต์	ส�าหรับ
ในปี	2560	กบข.	จะพฒันาเครือ่งมอืและระบบเพือ่ให้สมาชกิ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล	 เพื่อให้สมาชิกได้ใช้งานโปรแกรม
ดังกล่าวได ้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ผา่นการสื่อสาร	
รายบุคคลในลักษณะ	 Customized	 and	 Personalized	
สามารถใช้งานในเว็บส่วนบุคคล
	 กบข.	 ยังคงให้ความส�าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์	
ที่ดีกับพันธมิตรของ	 กบข.	 ในการช่วยสื่อสารและเข้าถึง
สมาชิก	 โดยในปี	2560	จะยังมีการอบรมผู้แทนสมาชิกเรื่อง	
Financial	Literacy	อย่างต่อเนือ่ง	และจะมกีารพฒันาเนือ้หา
การอบรมสือ่สารในลกัษณะเกมลงทนุออนไลน์	รวมถงึการจดั
กิจกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้ในการลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากระบวนการและ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถองค์กร

	 กบข.	ให้ความส�าคญักบัการเป็นสถาบนัจดัการเงนิออม
ที่โปร่งใส	 มีระบบการบริหารจัดการภายในที่ดีมาโดยตลอด	
ในปี	 2560	นี้	 กบข.	มีแผนงานต่อเนื่อง	ด้านการบูรณาการ
งานธรรมาภิบาล	 (Governance)	 การบริหารความเสี่ยง		
(Risk	 Management)	 และการก�ากับการปฏิบัติตาม	
กฎระเบียบ	 (Compliance)	 หรือที่ เรียกโดยรวมว ่า		
Integrated-GRC	 (iGRC)	 ประกอบด้วยการเสริมสร้าง	 IT		
Governance	การบรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยี	
สารสนเทศและไซเบอร์	 รวมถึงการบริหารความเสี่ยง	
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	นอกจากนี้	ยังมีแผนงานในการใช้	
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงกระบวนการท�างาน
ด้านงานทะเบยีนสมาชกิให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	ศกึษาความ	
เป็นไปได้ในการใช้	Big	Data	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการสือ่สาร
สมาชกิเฉพาะราย	หรอืการสร้างมลูค่าเพิม่และกลยทุธ์เชงิรกุ
ด้านการให้บริการแก่สมาชิก	
	 สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ปี	2559	คณะกรรมการ	
กบข.	ได้อนุมัติให้แก้ไขพระราชบัญญัติ	กบข.	เพื่อเปิดโอกาส
ให้สมาชิกสามารถเพิ่มอัตราการออม	 และการมีแผนสมดุล
ตามอายุ	(Life	Path)	เป็นแผนหลักเพิ่มขึ้นอีกแผนหนึ่ง	โดย
ใช้กับสมาชิกที่เริ่มรับราชการเมื่อกฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับ
และไม่เลอืกแผนการลงทนุใด	ปัจจบุนั	กบข.	ก�าลงัด�าเนนิการ	
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ตามกระบวนการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว	 ในปี	 2560		
จะมีการเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบงานสารสนเทศทีเ่กีย่วข้อง	ให้รองรบัการแก้ไขกฎหมาย	
ดังกล่าว

ยทุธศาสตร์ที ่4 : พฒันาบคุลากรสูค่วามเป็น
เลิศ และผูกพันกับองค์กรสูง

	 ในปี	 2560	 กบข.	 ยังคงมุ่งพัฒนาบุคลากรตามแผน
พัฒนารายบุคคลที่ได้มีการจัดท�าส�าหรับพนักงานทุกระดับ	
การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในเรื่อง	 “เก่ง	 ดี	 มีจิตบริการ”	

รวมถึงการทบทวนเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ	 (Career	
path)	 ในทุกกลุ่มสายงาน	 และพัฒนาแผนพัฒนาเส้นทาง
ก้าวหน้าของผู้สืบทอดต�าแหน่ง	 (Career	 Development	
Plan)	 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร	 ท�าให้
บคุลากรสามารถก�าหนดแนวทางในการพฒันาตนเองให้สัง่สม
ประสบการณ์และผลงานได้ตามเส้นทางดงักล่าว	ซึง่จะน�าไปสู่	
การสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าให้แก่องค์กรในระยะยาว	 และ	
ช่วยให้องค์กรวางแผนเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล	 และ
เตรียมพร้อมส�าหรับการวางแผนทดแทนก�าลังคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



รายงานของผูส้อบบญัชี
และงบการเงนิ

กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ
และบรษิทัย่อย

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2559



รายงานของผู้สอบบัญชีและ
งบการเงิน ปี 2559
รายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงินปี 2559
• รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 108
 ต่อรายงานทางการเงิน
• รายงานของผู้สอบบัญช ี 109
• งบการเงิน 112
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