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ขอมูล กบข. โดยสังเขป

ชื่อองคกร กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (กบข.)

สถานท่ีตั้ง 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  โทรศัพท� 0-2636-1000 

  โทรสาร 0-2636-0603-4 

  เว็บไซต� : www.gpf.or.th 

  อีเมล� : member@gpf.or.th

  บริการข�อมูลสมาชิก โทร. 1179  

ประเภทธุรกิจ กองทุนบํานาญ

สินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 522,396.21 ล�านบาท 

รอบระยะเวลาบัญช ี 1 มกราคม-31 ธันวาคม

ผูสอบบัญช ี สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน 

ผูจัดทํางานทะเบียนสมาชิก บริษัท ไทยแอดมินิสเทรช่ัน เซอร�วิสเซส จํากัด

บริษัทยอย / กองทุน 
  

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

บริษัท  ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร�วิสเซส จํากัด งานทะเบียนสมาชิก

บริษัท  จีพีเอฟ พร็อพเพอร�ตี้ แมเนจเม�นท� จํากัด บริหารอสังหาริมทรัพย�

บริษัท  ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จํากัด ที่ปรึกษาการลงทุน

TAF 1 - อาคารอับดุลราฮิม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�

TAF 2 - โครงการซัมเมอร�เซ็ท เลคพ�อยท� กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�

GPF (Thailand) Investment Fund - ตราสารหนี้ กองทุนตราสารหนี้

GPF (Thailand) Investment Fund - ตราสารทุน กองทุนตราสารทุน

กองทุนเป�ด ไทยทวีทุน กองทุนตราสารทุน
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คานิยมรวม (PASIT)

P : PROFESSIONAL 
  มีความเปนมืออาชีพ
A : ACHIEVEMENT ORIENTATION 
  การมุงผลสัมฤทธิ์
S : SERVICE MINDED 
  การบริการเปนเลิศ
I : INTEGRITY 
  การมีคุณธรรมและจริยธรรม
T : TEAM SPIRIT 
  การทํางานเปนทีม

ภารกิจ

1. เพื่อเปนหลักประกัน
 การจายบําเหน็จบํานาญและใหประโยชน 
 ตอบแทนการรับราชการแกสมาชิก
 เม่ือออกจากราชการ
2. เพื่อสงเสริมการออมทรัพย
 ของสมาชิก
3. เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่น
 ใหแกสมาชิก

วิสัยทัศน

กบข. เปนสถาบันบริหารจัดการเงินออม
ชั้นนําของประเทศที่โปรงใส เชื่อถือได 
ใสใจในความเปนอยูที่ดีของสมาชิก 
ภูมิใจใหบริการดวยบุคลากรท่ีมีความรอบรู 
เชี่ยวชาญ เพื่อสรางผลตอบแทนที่มั่นคง
ในระยะยาว
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หนวย : จํานวนราย

สถิติสําคัญเฉพาะกองทุน กบข.

 
ดานกองทุน 

     2554 2553 2552

สินทรัพย�สุทธิ 522,396.21 482,952.11 428,849.15

- ส�วนของสมาชิก 389,022.66 371,398.36 336,144.57

- ส�วนของเงินสํารอง 133,373.55 111,553.75 92,704.58

ผลประโยชน�สุทธิ 15,174.14 36,389.57 24,718.14

- ส�วนของสมาชิก 8,679.34 30,840.41 28,194.19

- ส�วนของเงินสํารอง 6,494.80 5,549.16 (3,476.05)

อัตราส�วนค�าใช�จ�ายต�อมูลค�าสินทรัพย�สุทธิ 0.17 0.19 0.21

ถัวเฉลี่ย (ร�อยละ)

 
 ดานสมาชิก

   2554 2553 2552

สมาชิกทั้งหมด 1,167,004 1,156,264 1,160,869

สมาชิกพ�นสภาพ 34,788 37,936 36,254

สมาชิกเข�าใหม� 45,393 35,610 38,648

สมาชิกออมเพ่ิม*  6,091 3,314 1,100

สมาชิกออมต�อ* 475 319 214

สมาชิกเลือกแผนลงทุน** 1,375 673 -

- สมาชิกเลือกแผนผสมหุ�นทวี 1,238 623 -

- สมาชิกเลือกแผนหลัก 31 1 -

- สมาชิกเลือกแผนตราสารหนี้ 57 31 -

- สมาชิกเลือกแผนตลาดเงิน 49 18 -

หนวย : ลานบาท

หมายเหตุ : * ยอดใช�บริการในแต�ละป�
  ** กบข. เป�ดโอกาสให�สมาชิกเลือกแผนการลงทุนในป� 2553 เป�นป�แรก
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สาสนจากประธานกรรมการ
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(นายอารีพงศ  ภูชอุม)
ประธานกรรมการ

การบริหารกองทุนบํานาญในโลกป�จจุบัน นอกจากจะเผชิญความ

ท�าทายการเปลี่ยนแปลงด�านโครงสร�างประชากรโลกที่ก�าวสู�สังคม

ผู�สูงอายุแล�ว การสร�างผลตอบแทนให�พอเพียงและสร�างความมั่นคง

ในระยะยาวเป�นอีกป�จจัยความท�าทายในยุคศตวรรษที่ 21 ของ

ผู�บริหารกองทุนบํานาญ อันเนื่องจากวิกฤติภาคการเงินที่เกิดขึ้นใน

สหรัฐอเมริกาซึ่งส�งผลให�เกิดการเปล่ียนแปลงด�านโครงสร�างตลาด

การเงิน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนมีแนวโน�มลดลง โดยเฉพาะ

อย�างย่ิงผลตอบแทนจากตราสารหน้ี ขณะเดียวกันวิกฤติหน้ีสาธารณะ

ในประเทศพัฒนาแล�วก็เป�นตัวเร�งให�เกิดการปฏิรูประบบบํานาญท่ัวโลก 

เพื่อสร�างความสมดุลระหว�างการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับการ

รักษาความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ทําให�ภาครัฐจําเป�นต�อง

ปรับลดสวัสดิการเงินบํานาญภาครัฐ เป�นแรงกดดันให�ผู�บริหารกองทุน

ต�องแสวงหาผลตอบแทนให�สูงข้ึน เพ่ือให�มีความพอเพียงของ

เงินบํานาญและสอดคล�องกับอายุที่ยืนยาวขึ้นของประชากร นําไปสู�

การปรับเพิ่มสัดส�วนการลงทุนในสินทรัพย�ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เช�น 

ตราสารทุน ตราสารทางเลือก สินค�าโภคภัณฑ� แทนการลงทุนใน

ตราสารหนี้เช�นในอดีต

ในป� 2554 ที่ผ�านมา ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงซบเซา ทําให�ธนาคาร

กลางประเทศต�างๆ ใช�นโยบายผ�อนคลายทางการเงิน ส�งผลให�อัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรอยู�ในระดับตํ่า ซ่ึงไม�เป�นผลดีต�อ

เป�าหมายการสร�างผลตอบแทนในระยะยาว ย่ิงไปกว�าน้ันในช�วงกลางป� 

ยังเกิดวิกฤติหน้ีสาธารณะในยุโรปและความไม�ชัดเจนด�านนโยบาย

การเมืองของกลุ�มประเทศยุโรป ทําให�ความเชื่อมั่นของนักลงทุน

สั่นคลอน ก�อให�เกิดการเคลื่อนย�ายเงินทุนจากสินทรัพย�ที่มีความ

ผันผวนสูงกลับไปสู�สินทรัพย�ม่ันคง และส�งผลกระทบถึงตลาดการเงินไทย

ซึ่งมีความผันผวนสูงในสายตานักลงทุนทั่วโลกอย�างหลีกเล่ียงไม�ได� 

นอกจากป�จจัยภายนอกแล�ว ประเทศไทยยังเผชิญกับภัยธรรมชาติ

จากเหตุการณ�อุทกภัยครั้งใหญ�ในช�วงปลายป� ทําให�เศรษฐกิจไทยถูก

แรงกดดันเป�นอย�างมาก

ภายใต�สภาวะตลาดเงินตลาดทุนท่ีมีความผันผวนสูง คณะกรรมการ กบข. 

คณะอนุกรรมการชุดต�างๆ และสํานักงานฯ ได�มีการติดตาม

สถานการณ�การลงทุนอย�างใกล�ชิดและได�ปรับกลยุทธ�การลงทุน 

โดยคํานึงถึงความเส่ียงจากการลงทุนและการสร�างผลตอบแทนท่ีดีใน

ระยะยาว ซ่ึงในป�ท่ีผ�านมา กบข. ได�ลดสัดส�วนการลงทุนในตราสารทุน

และเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูงทั้งในประเทศและ

ต�างประเทศ เพื่อลดความผันผวน และได�มีการปรับเปลี่ยนโครงสร�าง

การลงทุนต�างประเทศจากการซ้ือหน�วยลงทุนมาเป�นการจัดจ�าง

ผู�จัดการลงทุนต�างประเทศโดยตรงซ่ึงจะช�วยลดค�าใช�จ�ายในการบริหาร

เงินลงทุน รวมท้ังมีการกระจายความเส่ียงการลงทุนไปยังสินค�าโภคภัณฑ�

ที่มีคุณสมบัติในการลดความเสี่ยงด�านอัตราเงินเฟ�อ ส�งผลให�การ

บริหารจัดการกองทุนของ กบข. ยังคงสามารถสร�างผลตอบแทน

ระยะยาวที่น�าพอใจให�แก�สมาชิกได� โดยสามารถสร�างผลตอบแทน

เฉลี่ย 10 ป�อยู�ที่ร�อยละ 5.55 และผลตอบแทนตั้งแต�จัดตั้งกองทุนอยู�

ที่ร�อยละ 6.96 ต�อป� ซึ่งสูงกว�าทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําและ

อัตราเงินเฟ�อเฉลี่ยระยะยาว

นอกจากการบริหารเงินกองทุนที่ได�กล�าวมาแล�ว คณะกรรมการยังให�

ความสําคัญกับสมาชิก กบข. โดยในป� 2554 กบข. ได�ดําเนินโครงการ

อบรมให�ความรู�ทางการเงินแก�สมาชิกทั่วประเทศกว�า 20,000 ราย 

สื่อสารและประชาสัมพันธ�ให�สมาชิกออมเพิ่มและออมต�อ เพื่อความ

มั่นคงของชีวิตหลังเกษียณ รวมทั้งมีการจัดหาสวัสดิการใหม�ๆ ที่เป�น

ประโยชน�ให�กับสมาชิกอย�างต�อเนื่อง 

ตั้งแต�เริ่มก�อตั้งกองทุน กบข. ในป� 2540 จนถึงป�จจุบันนับเป�นเวลา 

15 ป�ที่ กบข. ได�รับความไว�วางใจจากสมาชิกกว�า 1.2 ล�านคน จนมี

ขนาดเงินกองทุนมูลค�า 522,396 ล�านบาท ณ ส้ินป� 2554 กระผมและ

คณะกรรมการมีความภาคภูมิใจที่ได�มีส�วนร�วมในการบริหารกองทุน 

และจะพัฒนาการให�บริการแก�สมาชิกรวมทั้งการบริหารงานให�มี

ประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันให� กบข. ก�าวสู� “สถาบันบริหารจัดการ

เงินออมชั้นนําของประเทศ” ท่ีสามารถช�วยพัฒนาตลาดการเงินและ

เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งช�วยสร�างคุณภาพชีวิตวัยเกษียณที่ดีให�

แก�สมาชิก กบข. ตามแผนยุทธศาสตร�ท่ีได�วางไว�ต�อไปในอนาคตครับ
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เรียน ทานสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
ภารกิจหลักของ กบข. คือการทําหน�าท่ีบริหารเงินออมเพ่ือการเกษียณ 

และจัดหาสวัสดิการเพื่อให�สมาชิกข�าราชการจํานวน 1.2 ล�านคน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณอายุ ควบคู�ไปกับการส�งเสริมบทบาท

ของการเป�นนักลงทุนสถาบันที่ดี มีความรับผิดชอบต�อสังคมโดย

การดําเนินงานทั้งหมดของ กบข. นั้น อยู�ภายใต�คําแนะนําและการ

กํากับดูแลของคณะกรรมการ กบข. และคณะอนุกรรมการชุดต�างๆ 

เพื่อสร�างความมั่นใจให�ท�านสมาชิกว�าการบริหารงานของ กบข. นั้น 

มีความโปร�งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในรอบป� 2554 ท่ีผ�านมา กบข. ให�ความสําคัญกับภารกิจหลักดังกล�าว  

โดยการบริหารเงินลงทุนเพื่อสร�างผลตอบแทนระยะยาวให�สูงกว�า

เงินเฟ�อ ยึดหลักการกระจายความเสี่ยงการลงทุนและบริหารจัดการ

อย�างมีประสิทธิภาพ ด�านสมาชิก กบข. มุ�งเน�นการจัดสวัสดิการที่ดี 

ตอบสนองความต�องการของสมาชิก การให�ความรู�ทางด�านการออม

และการบริหารเงินแก�สมาชิก เพื่อสร�างความม่ันคงและยั่งยืนในชีวิต

ทั้งก�อนเกษียณอายุและหลังเกษียณอายุแก�ท�านสมาชิก นอกจากนี้ 

กบข. ยังให�ความสําคัญในการสร�าง กบข. ให�เป�นสถาบันเงินออม

ชั้นนําของประเทศเพื่อเป�นแบบอย�างที่ดีของนักลงทุนสถาบันที่มี

ความรับผิดชอบต�อสังคม

รายงานจากเลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

การสรางผลตอบแทนระยะยาว ใหสูงกวาอัตราเงินเฟอ
วิกฤติการเงินในสหรัฐอเมริกา และวิกฤติหน้ีสาธารณะในยุโรปส�งผลให�

การบริหารกองทุนบํานาญทั่วโลกเปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่พยายาม

รักษาสัดส�วนการลงทุนให�เป�นไปตามแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว 

(Strategic Asset Allocation: SAA) ตลอดเวลา เปลี่ยนไปเป�นการ

เพิ่มการทํากลยุทธ�การลงทุนระยะสั้น (Tactical Asset Allocation: 

TAA) เพื่อสอดรับกับความผันผวนของตลาดที่เพิ่มข้ึน รวมทั้งมีการ

ทบทวนแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาวที่บ�อยครั้งขึ้น 

ในป� 2554 คณะกรรมการ กบข. ได�อนุมัติแผนจัดสรรการลงทุน

ระยะยาวป� 2554-2556 ท่ีมีระดับความเส่ียงของพอร�ตลดลง รวมทั้ง

กระจายความเส่ียงจากตราสารหนี้ไทยไปยังตราสารหนี้โลกมากข้ึน 

ด�วยแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาวใหม�นี้เอง เป�นป�จจัยหลักที่ทําให� 

กบข. สามารถสร�างผลตอบแทนที่ดี แม�ภาวะแวดล�อมการลงทุนจะ

ไม�เอื้ออํานวยในป� 2554 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเป�นอีกภารกิจ

หลักที่ กบข. ได�ดําเนินการในป� 2554 คือการปรับรูปแบบการลงทุน

ในต�างประเทศจากการลงทุนผ�านหน�วยลงทุน เป�นการจ�างผู�จัดการ

กองทุนต�างประเทศโดยตรง เพื ่อลดต�นทุนการบริหารและเพิ ่ม

ประสิทธิภาพในการกํากับดูแล 



รายงานประจําปี 2554 I 15 ปี กบข.

9

ในส�วนของสินทรัพย�ประเภทใหม�ๆ นั้น กบข. ได�เริ่มทยอยลงทุนใน

สินค�าโภคภัณฑ�ซ่ึงเป�นสินทรัพย�ท่ีรักษาอํานาจกําลังซ้ือได�ดีในระยะยาว 

และอยู�ระหว�างการเตรียมความพร�อมการลงทุนในโครงสร�างพื้นฐาน

และอสังหาริมทรัพย�โลก ซึ่งคาดว�าจะเริ่มลงทุนได�ในกลางป� 2555 น้ี 

สําหรับแผนการดําเนินงานด�านลงทุนในป� 2555 กบข. ยังคงมุ�งมั่นที่

จะปรับการบริหารเงินลงทุนให�มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการศึกษา

บทเรียนจากกองทุนบํานาญชั้นนําของต�างประเทศในด�านแนวคิด

ในการจัดทําแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาวหลังวิกฤติการเงินโลก   

เพื่อนํามาปรับใช�กับพอร�ตการลงทุนของ กบข. รวมทั้งศึกษารูปแบบ

การกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปยังสินทรัพย�หรือภูมิภาคใหม�ๆ 

เช�น ภูมิภาคเอเชียที่มีพื ้นฐานเศรษฐกิจแข็งแกร�งและมีแนวโน�ม 

การขยายตัวด ี

การสรางความผูกพัน ใหความรูดานการออม
การลงทุนและจัดหาสวัสดิการใหแกสมาชิก 
ผลงานที่สําคัญทางด�านสมาชิกในรอบป� 2554 ท่ีผ�านมา คือ โครงการ

ให�ความรู�ด�านวางแผนทางการเงินให�กับสมาชิกมีการอบรมสมาชิก

กว�า 20,000 คน ช�วยให�สมาชิกวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณของ

ตนเอง มีความรู�ความเข�าใจถึงความจําเป�นในการออมเพิ่ม ออมต�อ 

และเลือกแผนลงทุน รวมทั้งจัดสวัสดิการ 3 ด�าน “ลดรายจ�าย 

เพิ่มรายได� และสร�างความสุข” โดยจัดโครงการฝ�กอบรมอาชีพให�แก�

สมาชิกกว�า 8,000 ราย เพื่อให�สมาชิกมีรายได�เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริม  

นอกจากนี้ยังได�สร�างความผูกพันระหว�างสมาชิกกับ กบข. ให�

แน�นแฟ�นมากขึ้นผ�านโครงการต�างๆ เช�น การเป�ดบ�าน กบข. 

(Open House) ที่เป�ดเผยการทํางานอย�างโปร�งใสและตอบข�อข�องใจ

ต�างๆ ของสมาชิก โครงการมหกรรมสัญจรนําคณะผู�บริหาร กบข.

พบปะสมาชิก ทําความเข�าใจและตอบคําถามของสมาชิกท่ัวประเทศ

โดยตรง ซึ่งตลอดระยะเวลาสองป�ที่ผ�านมา กบข. ได�ดําเนินการ

สื่อสารเชิงรุกผ�านช�องทางต�างๆ เพื่อให�สมาชิกมีความเข�าใจ กบข. 

มากข้ึน

 

การสราง กบข. ใหเปนสถาบันจัดการเงินออมชั้นนํา
ของประเทศ
นอกเหนือจากงานด�านลงทุนและสมาชิกแล�ว กบข. ยังได�ปรับระบบ

การบริหารจัดการองค�กรท่ีเน�นความคุ�มค�า มีการปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานของธุรกิจหลัก ด�านธรรมภิบาล กบข. มุ�งม่ันเป�นผู�นําการลงทุน

ที่มีความรับผิดชอบต�อสังคม โดยร�วมมือกับสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุนและบริษัทจัดการลงทุนผลักดันแนวทางหลักของการลงทุนที่มี

ความรับผิดชอบต�อสังคมในการดําเนินธุรกิจ (ESG) นอกจากนี้แล�ว 

กบข. ยังได�เริ่มติดตามและเผยแพร�ข�อมูลการเปลี่ยนแปลงและการ

ปรับตัวของกองทุนบํานาญหลักๆ ในต�างประเทศเพื่อสร�าง กบข. เป�น

องค�ความรู�ด�านกองทุนบํานาญของประเทศ  

ในวาระที่ กบข. ครบรอบดําเนินงาน 15 ป� ในป� 2555 จึงเป�นโอกาส 

อันดีในการวางรากฐานระยะยาวขององค�กร กบข. จึงได�มีการทบทวน

และจัดทําแผนยุทธศาสตร�ป� 2555 โดยมีการปรับแนวคิดการทํางาน

ที่พิจารณาถึงผู�มีส�วนได�เสียรอบด�าน ในการสร�างองค�กรที่มีผลการ

ดําเนินงานเป�นเลิศ มีบุคลากรท่ีเป�นมืออาชีพในการสร�างผลตอบแทน

ระยะยาวให�กับสมาชิกควบคู�ไปกับปรับแนวคิดการทํางานเป�น

พันธมิตรตลอดชีวิตของสมาชิกซึ่งแผนยุทธศาสตร�องค�กรป� 2555 

ได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในเดือนพฤศจิกายน 2554 

แผนยุทธศาสตร�นี้จะช�วยวางรากฐานที่สําคัญในการนํา กบข. ไปสู�

วิสัยทัศน�ขององค�กรที่ต�องการ คือ “กบข. เป�นสถาบันบริหารจัดการ

เงินออมชั้นนําของประเทศท่ีโปร�งใส เชื่อถือได� ใส�ใจในความเป�นอยู�

ที่ดีของสมาชิก ภูมิใจให�บริการด�วยบุคลากรที่มีความรอบรู�เชี่ยวชาญ 

เพื่อสร�างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว” 

ท�ายที่สุดนี้ ดิฉันขอเรียนว�า กบข. ตระหนักดีว�า สมาชิกเป�นผู�มีส�วน

ได�เสียที่มีความสําคัญมากท่ีสุด ดังนั้น ดิฉัน ผู�บริหารและพนักงาน

พร�อมทุ�มเทกําลังอย�างเต็มความสามารถ ในการบริหารเงินกองทุน

ของสมาชิกและจัดหาสวัสดิการให�สมาชิกให�ดีที ่สุด โดยยึดเอา

ผลประโยชน�ของสมาชิกเป�นที่ตั้ง ดิฉันยินดีน�อมรับฟ�งข�อเสนอแนะ

และความคิดเห็นของสมาชิกเพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงการทํางาน

ให�ดียิ่งขึ้นต�อไป

(นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย)
เลขาธิการ
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ประวัติการศึกษา
• ปริญญาเอก ด�านการเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท ด�านการเงิน Marshall University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี ด�านการจัดการระหว�างประเทศ Boston University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน รุ�นที่ 16

การฝกอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 3/2000) สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตร Government Debt Monitoring System ธนาคารโลก
• หลักสูตร AVIRA จัดโดยสถาบัน INSEAD
• หลักสูตร Global Trend and Public Enterprise Reform จัดโดย Harvard University

ประวัติการทํางาน
• 2553 - ป�จจุบัน ปลัดกระทรวงการคลัง
• 2552 - 2553 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
• 2550 - 2552 ผู�อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• 2545 - 2550 รองผู�อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน
• ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห�
• ประธานกรรมการ สํานักงานสลากกินแบ�งรัฐบาล
• กรรมการ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นายอารีพงศ  ภูชอุม 
ประธานกรรมการ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
อายุ 55 ป

คณะกรรมการ กบข.
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ประวัติการศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตร�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
• Master of Public Administration , The University of Manila ฟ�ลิปป�นส� 
• Bachelor of Business Administration , The University of Manila ฟ�ลิปป�นส�
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
 

การฝกอบรม
• ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) วิทยาลัยนักบริหาร รุ�นที่ 48
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทํางาน
• 2554 - ป�จจุบัน ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ
• 2552 - 2554 รองผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ
• 2551 - 2552 ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กรรมการ องค�การรถไฟฟ�า (มหาชน)
• กรรมการ การประปาส�วนภูมิภาค
 
 
 

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร�บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห�งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร รุ�นที่ 50

การฝกอบรม
• ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) วิทยาลัยนักบริหาร รุ�นที่ 51-52

ประวัติการทํางาน
• 2553 - ป�จจุบัน รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

 

นายวรวิทย  จําปรัตน
กรรมการ
อายุ 59 ป

นายธรรมนิตย  สุมันตกุล
กรรมการ, อนุกรรมการกฎหมาย
อายุ 56 ป
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ประวัติการศึกษา
• Master of Public Administration , Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร� (รัฐศาสตร�) มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
• ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร รุ�นที่ 48

การฝกอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 102/2008) สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 22/2008) สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD 1/2008) สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 6/2008) สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทํางาน
• 2553 - ป�จจุบัน เลขาธิการ ก.พ.
• 2551 - 2553 รองเลขาธิการ ก.พ.
• 2549 - 2551 ที่ปรึกษาระบบราชการ  (เจ�าหน�าที่วิเคราะห�งานบุคคล 10 ชช.) สํานักงาน ก.พ.

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน
• กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
 
 
 

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Ottawa ประเทศแคนาดา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน รุ�นที่ 16

การฝกอบรม 
• ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) วิทยาลัยนักบริหาร
• ประกาศนียบัตรผู�บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) วิทยาลัยการยุติธรรม 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP106/2008) สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทํางาน
• 2551 - ป�จจุบัน รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห�งชาติ
• 2548 - 2551 ที่ปรึกษาด�านโยบายและแผนงาน (เจ�าหน�าที่วิเคราะห�นโยบายและแผน 10 ชช.)
• 2543 - 2548 เจ�าหน�าที่วิเคราะห�นโยบายและแผน 9 ชช.

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน
• กรรมการและเลขานุการร�วมในคณะกรรมการกําหนดเป�าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)
• ก.พ.อ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
• คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)
• คณะกรรมการกําหนดตําแหน�งระดับสูงฯ
• คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
• คณะกรรมการการกําหนดตําแหน�งระดับสูง สํานักนายกรัฐมนตรี

 

นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา
กรรมการ, ประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ, 
ประธานอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณา
คาตอบแทน
อายุ 57  ป

นางเพ็ญจา  ออนชิต
กรรมการ, อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ 59 ป



รายงานประจําปี 2554 I 15 ปี กบข.

13

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร� Ohio State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร� Ohio State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร� (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน รุ�นที่ 20
• ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร ประจําป�การศึกษา 2550 - 2551

การฝกอบรม
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู�บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ�นที่ 2
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นท่ี 75/2006 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทํางาน
• 2554 - ป�จจุบัน ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
• 2553 - 2554 ผู�อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• 2552 - 2553 อธิบดีกรมศุลกากร

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กรรมการ บริษัทวิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด
• กรรมการ การไฟฟ�านครหลวง
• กรรมการ บริษัท ไทยออยล� จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 
 

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�
• ปริญญาตรี นิติศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2549

การฝกอบรม
• ประกาศนียบตัรนักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 (นบส.1 รุ�น 42) สํานักงาน ก.พ.
• ประกาศนียบัตรผู�บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (มยส. รุ�น 10)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ�น 13)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู�บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ�น 10 
• หลักสูตรสร�างความเข�มแข็งผู�ตรวจราชการกระทรวง
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 81/2006) สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution The Strategy (SFE) สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
•  International Financial Fraud Training Program (IFFT) Internal Revenue Service (IRS.) Georgia 

สหรัฐอเมริกา 

ประวัติการทํางาน
• 2553 - ป�จจุบัน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
• ผู�ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กรรมการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร
• กรรมการ การท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย
• กรรมการ กองทุนกู�ยืมเพื่อการศึกษา
• กรรมการบริหาร กองทุนวิจัย

นายสมชัย  สัจจพงษ์
กรรมการ, ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน, 
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณา
คาตอบแทน
อายุ 50 ป

นายรังสรรค  ศรีวรศาสตร
กรรมการ
อายุ 57 ป
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ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร� (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร� (เกียรตินิยมอันดับ1) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
• ประกาศวุฒิบัตร  Hubert H. Humphrey Program at American University 
• ประกาศวุฒิบัตร Advanced Management Program at Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

การฝกอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ประกาศนียบัตรผู�บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ�นที่ 9

ประวัติการทํางาน
• ป�จจุบัน รองผู�ว�าการด�านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห�งประเทศไทย
• รองผู�ว�าการด�านบริหาร
• ผู�ช�วยผู�ว�าการสายตลาดการเงิน สายนโยบายการเงิน

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน
• กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห�งประเทศไทย 
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
• กรรมการ คณะกรรมการท่ีปรึกษาการบริหารการลงทุน สภากาชาดไทย 

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาเอก Finance The Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท Finance The Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน
• 2554 - ป�จจุบัน เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�
• 2553 - 2554 อาจารย�สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�
• 2548 - 2553 รองประธานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

นางสุชาดา  กิระกุล
กรรมการ, อนุกรรมการธรรมาภิบาล, 
อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ 60 ป

นายวรพล  โสคติยานุรักษ์
กรรมการ
อายุ 57 ป
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ประวัติการศึกษา
• 2532 - 2534 ปริญญาเอก Labor Economics , University of Notre Dame , Indiana สหรัฐอเมริกา
• 2532 - 2534 ปริญญาโท Economics , University of Notre Dame , Indiana สหรัฐอเมริกา
• 2528 - 2530 ปริญญาโท Rural Development Planning ; Asian Institute of Technology (AIT)
• 2518 - 2521 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร�การพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การฝกอบรม
• Executive Development Program ; Kellogg School of Management, 
 NorthWestern University, Evanston สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทํางาน
• 2555 - ป�จจุบัน หัวหน�าผู�ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
• 2554 - 2555 อธิบดีกรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม
• 2553 - 2554 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง
• 2552 - 2553 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ�าราชบุรี จํากัด (มหาชน)
 

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร� (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• ปริญญาตรี นิติศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห�งเนติบัณฑิตยสภา

การฝกอบรม
• ประกาศนียบัตรผู�บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม รุ�นที่ 9
• ประกาศนียบัตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ�นที่ 6
• ประกาศนียบัตรผู�บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ�นที่ 7
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 124/2009) สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ความรู�เกี่ยวกับตลาดทุนไทยสําหรับผู�พิพากษา
• หลักสูตรการบริหารจัดการด�านความม่ันคงข้ันสูง รุ�นท่ี 3 สมาคมวิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร (สวปอ.มส.3) 

ประวัติการทํางาน
• 2552 - ป�จจุบัน ผู�พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ�ภาค 7
• 2550 - 2552 ผู�พิพากษาหัวหน�าคณะในศาลฎีกา

นายเกษมสันต  จิณณวาโส
กรรมการ,  อนุกรรมการจัดการลงทุน
อายุ 55 ป

นายปญญารัตน  วิระยะวานิช
กรรมการ, อนุกรรมการตรวจสอบ, 
อนุกรรมการกฎหมาย
อายุ 64 ป
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ประวัติการศึกษา
• นิติศาสตร�มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี นิติศาสตร� (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
• เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห�งเนติบัณฑิตสภา

ประวัติการทํางาน
• 2554 อัยการอาวุโส สํานักงานคดีอัยการสูงสุด
• 2550 รองอัยการสูงสุด
• 2548 ผู�ตรวจราชการอัยการ 

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท การศึกษา (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
• ปริญญาตรี การศึกษา (คณิตศาสตร�) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก

การฝกอบรม
• Cert in TQM. : CALIFORNIA STATE UNIVERSITY STANISLAUS ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการพัฒนาผู�บริหารระดบัสูงมหาวิทยาลัย รุ�น 12

ประวัติการทํางาน
• 2550 - ป�จจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
• 2547 - 2550 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน 
• อนุกรรมการอุทธรณ� ร�องทุกข� และจรรยาบรรณของคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 
 ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
• อนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาของ ก.พ.อ.
• กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู�ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
• กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู�ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
• กรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� ลําปาง พิบูลสงคราม วไลยอลงกรณ� 
 ราชนครินทร� เทพสตรี พระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา

นายวัยวุฒิ  หลอตระกูล
กรรมการ, ประธานอนุกรรมการกฎหมาย
อายุ 63 ป

รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง
กรรมการ, อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 65 ป
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ประวัติการศึกษา
• ครุศาสตร�มหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏสมเด็จเจ�าพระยา
• การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
 

ประวัติการทํางาน
• ป�จจุบัน ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย�และบุคลากรทางการศึกษา
• อาจารย�สถาบันพัฒนาผู�บริหารการศึกษา
• อาจารย�ผู�สอนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• ที่ปรึกษาผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาครูคณาจารย�และบุคลากรทางการศึกษา
 
 
 

ประวัติการศึกษา
• นิติศาสตร�บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�               
• เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห�งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป�องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2550

การฝกอบรม
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู�บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ�นที่ 13
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ�นที่ 4
• หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงสําหรับข�าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งดํารงตําแหน�งระดับ 9 ข้ึนไป
• หลักสูตรกฎหมายปกครองสําหรับผู�บริหาร รุ�นที่ 2

ประวัติการทํางาน
• 2553 - ป�จจุบัน เลขาธิการวุฒิสภา
• 2546 - 2553 รองเลขาธิการวุฒิสภา

นายกิติเดช  จันทรศรีวงศ
กรรมการ, อนุกรรมการตรวจสอบ
อายุ 58 ป

นางนรรัตน  พิมเสน
กรรมการ
อาย 57  ป
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ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท นิติศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตร� (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• เนติบัณฑิตไทย สํานักศึกษาอบรมกฎหมายแห�งเนติบัณฑิตสภา
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน รุ�นที่ 14

การฝกอบรม
• ประกาศนียบัตรผู�บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ�นที่ 7
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 111/2008) สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู�บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค�กรมหาชน 

รุ�นที่ 3 สถาบันพระปกเกล�า 

ประวัติการทํางาน
• 2554 - ป�จจุบัน รองผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ
• 2553 - 2554 ที่ปรึกษาด�านกฎหมายและสอบสวน สํานักงานตํารวจแห�งชาติ
• 2550 - 2553 ผู�ช�วยผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน
• กรรมการ บริษัท TWZ จํากัด

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร�บัณฑิต โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป�องกันราชอาณาจักร รุ�นที่ 49
• ปริญญาบัตร หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ�นที่ 39
• ปริญญาบัตร หลักสูตรเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 67

ประวัติการทํางาน
• 2554 - ป�จจุบัน เจ�ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย�การอุตสาหกรรมป�องกันประเทศและพลังงานทหาร
• 2552 - 2553 เจ�ากรมการเงินกลาโหม
• 2549 - 2552 รองเจ�ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ�ายบริหาร ศูนย�การอุตสาหกรรมป�องกันประเทศและ

พลังงานทหาร

พล.ต.อ.เอก  อังสนานนท
กรรมการ
อายุ 56 ป

พล.ท.อภิชาต  แสงรุงเรือง
กรรมการ
อายุ 58 ป
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ประวัติการศึกษา
• ปริญญาเอก รัฐศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท รัฐศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน (ปรอ.) รุ�นที่ 23 

การฝกอบรม 
• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู�บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค�กรมหาชน 

รุ�นที่ 8   
• ประกาศนียบัตร Administrative of Courts, The National Judical College สหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตร Professional Development Institute, University of North Texas สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร�การป�องกัน และปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ 
 รุ�นที่ 1 สํานักงาน ป.ป.ช. 
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ�นที่ 11
• หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ รุ�นที่ 3 สํานักบริหารกิจการยุติธรรม
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ�นที่ 2
• หลักสูตรกฎหมายมหาชน รุ�นที่ 12 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• หลักสูตรกฎหมายปกครองสําหรับการบริหาร สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 

ประวัติการทํางาน
• 2552 - ป�จจุบัน เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท รัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• ปริญญาตรี นิติศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห�งเนติบัณฑิตยสภา

การฝกอบรม
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ�นที่ 9 คณะนิติศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ประวัติการทํางาน
• 2552 - ป�จจุบัน ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
• รองอธิบดีศาลปกครองระยอง 
• ตุลาการหัวหน�าคณะศาลปกครองกลาง

นายเชาวนะ  ไตรมาศ 
กรรมการ
อายุ 50 ป

นายประสิทธิ์ศักดิ์  มีลาภ
กรรมการ, อนุกรรมการกฎหมาย
อายุ 56 ป
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ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท นิติศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
• ปริญญาโท สาขานโยบายและการวางแผนสังคม มหาวิทยาลัยเกริก
• ปริญญาตรี นิติศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การฝกอบรม
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ประวัติการทํางาน
• 2554 - ป�จจุบัน รองผู�ว�าการตรวจเงินแผ�นดิน
• 2551 - 2554 ผู�อํานวยการสํานักงาน ก.ตง. และบริหารงานบุคคล สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน
• 2550 - 2551 ผู�อํานวยการกลุ�ม ก.ตง. และบริหารงานบุคคล สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน

 

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
• 2542 - ป�จจุบัน รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
• 2520 - 2542 สํานักงาน ป.ป.ช.

นายพรชัย  จํารูญพาณิชยกุล
กรรมการ, อนุกรรมการธรรมาภิบาล
อายุ 49 ป

นายสมชิต  สตภูมินทร
กรรมการ, อนุกรรมการธรรมาภิบาล
อายุ 60 ป
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ประวัติการศึกษา
• Master of Business Administration มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน รุ�นที่ 20

การฝกอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นท่ี 129/2010 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Program for Global Leadership (PGL) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Oxford Energy Seminar สหราชอาณาจักร
• หลักสูตร Break Through Program for Senior Executives (BPSE) IMD International สหรัฐอเมริกา 

ประวัติการทํางาน
• 2554 - ป�จจุบัน ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ กลุ�มธุรกิจป�โตรเลียมข้ันปลาย
• 2553 - 2554 รองกรรมการผู�จัดการใหญ�กลยุทธ�องค�กร
• 2552 ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� หน�วยธุรกิจการค�าระหว�างประเทศ
• 2548 - 2552 ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�ธุรกิจก�าซธรรมชาติ สําหรับยานยนต�

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กรรมการ บริษัท บางจากป�โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 
 
 

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร� Williams University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร� University of Cambridge สหราชอาณาจักร
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร� University of Cambridge สหราชอาณาจักร

ประวัติการทํางาน
• คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
• กรรมการผู�จัดการใหญ� ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน)
• กรรมการและประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
• กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผลตอบแทน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
• ประธานสมาคมธนาคารไทย  

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• ประธานกรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประธานกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย�ไทย
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย� นิวยอร�คไลฟ� ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไมเนอร� คอร�เปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพ่ือสังคม ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน)
 
 
 
 

คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม
กรรมการ, ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ, 
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณา
คาตอบแทน
อายุ 67 ป

นายณัฐชาติ  จารุจินดา
กรรมการ, ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, 
อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณา
คาตอบแทน
อายุ 57 ป
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ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร� Fort Hays Kansas State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

การฝกอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมวิทยาลัยตลาดทุน รุ�นที่ 5
• ประกาศนียบัตรการอบรมวิทยาลัยการพาณิชย�และการค�า รุ�นที่ 2
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 1 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Refresher Course Chartered Directors รุ�นที่ 3 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee รุ�นที่ 4 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Strategic Planning & Executive รุ�นท่ี 7 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Institution Governance Program รุ�นที่ 3 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัตกิารทํางาน
• กรรมการผู�อํานวยการและประธานเจ�าหน�าที่บริหาร บริษัทจัดการกองทุนรวม ธนชาต จํากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย� จี เอฟ จํากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ� หนึ่ง
• กรรมการ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน
• กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
• ประธาน คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ�เกี่ยวกับการจัดการกองทุน
• ประธาน คณะทํางานพิจารณาหลักเกณฑ�การยอมรับสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย�
 เป�นองค�กรกํากับดูแลตนเอง
• กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกข�อตกลงและกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

สาขาสังคมและเทคโนโลยี กระทรวงการคลัง
• กรรมการ คณะกรรมการกํากับการดําเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ� กระทรวงการคลัง
• อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธ�ศาสตร�ชาติว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต
 ภาคเอกชน สํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  

ม.ล.ผกาแกว  บุญเลี้ยง
กรรมการ, อนุกรรมการจัดการลงทุน, 
ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล, อนุกรรมการ
ประเมินผลงานและพิจารณาคาตอบแทน
อาย ุ 66 ป
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นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
เลขาธิการคณะกรรมการ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
อายุ 58 ป

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• ปริญญาตรี นิติศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

การฝกอบรม
• The Wharton Advanced Management Program, University of Pennsylvania, USA
• หลักสูตรผู�บริหารระดับสูง (วตท.) รุ�นที่ 2  สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Director Certification Program (DCP) รุ�นท่ี 2/2000 สถาบันส�งเสริมกรรมการบริษัทไทย
• Audit Committee Program (ACP) รุ�นท่ี 27/2009 สถาบันส�งเสริมกรรมการบริษัทไทย
• Successful Formulation and Execution the Strategy (SFE) รุ�นท่ี 6/2010 สถาบันส�งเสริมกรรมการบริษัทไทย  
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ�นที่ 14 

สถาบันพระปกเกล�า
• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู�บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค�กรมหาชน

ประวัติการทํางาน
• รองผู�จัดการ สายงานการตลาดและงานบริการหลังการซ้ือขายหลักทรัพย� ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
• กรรมการผู�จัดการ บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด 
• ประธานศูนย�ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
• ประธานที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย� MAI
• กรรมการ บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด 
• กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด
• คณะทํางานวินัยกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�
• กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห� 
• กรรมการ บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
• กรรมการ บริษัท สยามดีอาร� จํากัด
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวมเพื่อผู�ลงทุนต�างด�าว จํากัด
• กรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร� จํากัด
• กรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด
• กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห�หลักทรัพย�
• อนุกรรมการ โครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห�งป�ประจําป� 2551/2552 สมาคมส�งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย
• คณะกรรมการโครงการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทํา “ดัชนีความรับผิดชอบของธุรกิจต�อสังคมไทย” (Thailand CSR 

Index) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
• คณะกรรมการพิจารณาเน้ือหาวิชาการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• ที่ปรึกษา World Wild Fund For Nature หรือ WWF ประเทศไทย
• อนุกรรมการประชาสัมพันธ� คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลแห�งชาติ
• กรรมการบริหารโครงการปริญญาโทด�านบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ตาํแหนงอื่นในปจจุบัน
• ประธาน บริษัท รอยัลปอร�ซเลน จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ไออาร�พีซี จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ� (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ ฝ�ายประชาสัมพันธ� สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ�
• กรรมการกลาง มูลนิธิสถาบันปรีดี พนมยงค�
• กรรมการ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• กรรมการ สมาคมธรรมศาสตร�ในพระราชินูปถัมภ�
• นายกสมาคมนักศึกษาเก�าพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
• ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
• กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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นายสมชัย สัจจพงษ์
ประธานอนุกรรมการ

นายธาริฑธิ์ ปนเปยมรัษฎ
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย

นายปญญา จรรยารุงโรจน 
ผูทรงคุณวุฒิ

นายชัยวัฒน โควาวิสารัช 
ผูทรงคุณวุฒิ

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน

นายเกษมสันต จิณณวาโส
ผูทรงคุณวุฒิ

ม.ล.ผกาแกว บุญเลี้ยง
ผูทรงคุณวุฒิ
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นายศุภวุฒิ สายเชื้อ
ที่ปรึกษา

นางทิพยสุดา ถาวรามร
ที่ปรึกษา

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
อนุกรรมการและเลขานุการ
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นายนนทิกร กาญจนจิตรา
ประธานอนุกรรมการ

นายเอนก เพิ่มวงศเสนีย
ผูแทนสมาชิก

นางจินดา สังขศรีอินทร
ผูแทนกรมบัญชีกลาง

นายชาติชาย อัครวิบูลย 
ผูแทนสมาชิก

นางทัศนีย ไตรอรุณ
ผูแทนกรมประชาสัมพันธ

รองศาสตราจารยวิทยา จันทรศิลา
ผูแทนสมาชิก

คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ 
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นายอุทร พินิจมนตรี 
ผูแทนสมาชิก

พล.อ.ต.ยรรยง คันธสร
ผูแทนสมาชิก

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย 
อนุกรรมการและเลขานุการ
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คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ประธานอนุกรรมการ

นายกิติเดช จันทรศรีวงศ
อนุกรรมการ

นางเพ็ญจา ออนชิต
อนุกรรมการ

นางสุชาดา กิระกุล
อนุกรรมการ

นายปญญารัตน วิระยะวานิช
อนุกรรมการ

รองศาสตราจารยอังครัตน  
เพรียบจริยวัฒน
ที่ปรึกษาอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
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ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• ปริญญาตรี นิติศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

การฝกอบรม
• The Wharton Advanced Management Program, University of Pennsylvania, USA
• หลักสูตรผู�บริหารระดับสูง (วตท.) รุ�นที่ 2  สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Director Certification Program (DCP) รุ�นท่ี 2/2000 สถาบันส�งเสริมกรรมการบริษัทไทย
• Audit Committee Program (ACP) รุ�นท่ี 27/2009 สถาบันส�งเสริมกรรมการบริษัทไทย
• Successful Formulation and Execution the Strategy (SFE) รุ�นท่ี 6/2010 สถาบันส�งเสริมกรรมการบริษัทไทย  
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ�นที่ 14 

สถาบันพระปกเกล�า
• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู�บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค�กรมหาชน

ประวัติการทํางาน
• รองผู�จัดการ สายงานการตลาดและงานบริการหลังการซ้ือขายหลักทรัพย� ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
• กรรมการผู�จัดการ บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด 
• ประธานศูนย�ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
• ประธานที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย� MAI
• กรรมการ บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด 
• กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด
• คณะทํางานวินัยกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�
• กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห� 
• กรรมการ บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
• กรรมการ บริษัท สยามดีอาร� จํากัด
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวมเพื่อผู�ลงทุนต�างด�าว จํากัด
• กรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร� จํากัด
• กรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด
• กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห�หลักทรัพย�
• อนุกรรมการ โครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห�งป�ประจําป� 2551/2552 สมาคมส�งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย
• คณะกรรมการโครงการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• ที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทํา “ดัชนีความรับผิดชอบของธุรกิจต�อสังคมไทย” (Thailand CSR 

Index) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
• คณะกรรมการพิจารณาเน้ือหาวิชาการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• ที่ปรึกษา World Wild Fund For Nature หรือ WWF ประเทศไทย
• อนุกรรมการประชาสัมพันธ� คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลแห�งชาติ
• กรรมการบริหารโครงการปริญญาโทด�านบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ตาํแหนงอ่ืนในปจจุบัน
• ประธาน บริษัท รอยัลปอร�ซเลน จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ไออาร�พีซี จํากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ� (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• กรรมการ ฝ�ายประชาสัมพันธ� สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ�
• กรรมการกลาง มูลนิธิสถาบันปรีดี พนมยงค�
• กรรมการ คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• กรรมการ สมาคมธรรมศาสตร�ในพระราชินูปถัมภ�
• นายกสมาคมนักศึกษาเก�าพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
• ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
• กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย 
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
อายุ 58 ป

คณะผูบริหาร กบข.
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ประวัติการศึกษา 
• Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard Board (FPSB)
• Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

การฝกอบรม
• หลักสูตรผู�บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ�นท่ี 12 ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ประวัติการทํางาน
• ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด
• รองกรรรมการผู�จัดการ สายงานจัดการลงทุน บริษัท หลักทรัพย�จัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด
• ผู�ช�วยผู�อํานวยการ สถาบันวิจัยภัทร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย� ภัทรธนกิจ จํากัด 

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย�จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จํากัด 
 (เดิมช่ือบลจ. นครหลวงไทย)
• กรรมการ กองทุนรวมสินทรัพย�ไทย 1
• กรรมการ กองทุนรวมสินทรัพย�ไทย 2
• กรรมการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ด ไวซอร่ี จํากัด
• กรรมการ บริษัท แอล ซี (ประเทศไทย) จํากัด

การศึกษา
• Master of Business Administration (Finance), Graduate School of Business, Indiana University 

(Bloomington), USA
• ปริญญาตรี อักษรศาสตร� (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

การฝกอบรม
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ�นที่ 21/2009 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• Director Certification Program  (DCP) รุ�นท่ี 101/2008  สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง รุ�นที่ 11 
 สถาบันพระปกเกล�า
• NIDA-Wharton Executive Leadership Program ป� 2549 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� (NIDA)  

ร�วมกับ The Wharton School  University of Pennsylvania, USA

ประวัติการทํางาน
• รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
• ผู�ช�วยเลขาธิการสายนโยบายลงทุน กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
• ผู�ช�วยเลขาธิการสายลงทุน กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
• ผู�อํานวยการฝ�ายวานิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย� ภัทรธนกิจ จํากัด (มหาชน)
• ผู�อํานวยการฝ�ายสินเช่ือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย� ภัทรธนกิจ จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรช่ัน เซอร�วิสเซส จํากัด

นายยิ่งยง  นิลเสนา
รองเลขาธิการ กลุมงานบริหารเงินกองทุน
อายุ 52 ป

นางสาววริยา  วองปรีชา 
รองเลขาธิการ กลุมงานปฏิบัติการ
อายุ 55  ป
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ประวัติการศึกษา
• Master of Business Administration (Finance/Management Information and Decision System),  

Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, USA. 
• ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

การฝกอบรม
• Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ�นที่ 1/2010 
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ�นที่ 1/2008 
 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 73/2006 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ�ผู�บริหารภาครัฐและเอกชน (พสบ.) รุ�นที่ 8 กระทรวงกลาโหม

ประวัติการทํางาน
• รองเลขาธิการสายกํากับและปฏิบัติการลงทุน  กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
• ผู�ช�วยเลขาธิการสายปฏิบัติการ กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
• ผู�ช�วยเลขาธิการสายสมาชิก กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ
• Secretary & Treasurer, Kawabe (U.S.A.) Inc.
• Financial Controller, Harter Distributing Co., Ltd. (U.S.A.)
• ผู�สอบบัญชี สํานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน
• ประธานกรรมการ บริษัท ฟ�ทช� เรตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
• Master of Arts in Mass Communication, Leicester University, UK.
• ปริญญาตรี อักษรศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ�น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ�น

การฝกอบรม
• หลักสูตรผู�บริหารระดับสูง สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) รุ�นที่ 14
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ�ระดับผู�บริหาร รุ�นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
• โครงการฝ�กอบรมสําหรับผู�บริหารระดับสงูประจําป� 2553 (รุ�นที่6) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ

คลัง (สวค.) ร�วมกับ Kellogg School of Management Schulich School of Business และ Maxwell 
School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการทํางาน
• กรรมการผู�จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
• Thai - Japan Co - Ordinator Fujikura Ltd, โตเกียว ประเทศญ่ีปุ�น
• Thai TV Program Co - Ordinator TV Asahi, โตเกียว ประเทศญี่ปุ�น
 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรช่ัน เซอร�วิสเซส จํากัด

นางสาวนัชชา  พรตปกรณ
รองเลขาธิการ กลุมงานบริหารความเสี่ยง
อายุ  50  ป

นางศรีกัญญา  ยาทิพย
รองเลขาธิการ กลุมงานสมาชิกสัมพันธ
อายุ 48 ป
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การศึกษา
• Master of Arts (Counseling Psychology), Spalding University, USA
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร� สาขาจิตวิทยา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ประวัติการทํางาน
• Executive Vice President, Global Markets Group Head, United Overseas Bank (Thai) PCL.
• ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ  กลุ�มบริหารหน้ี บริษัทเงินทุนหลักทรัพย� เอกธนา จํากัด (มหาชน)
• Vice President, Money Market Head, Treasury, Citibank NA.
• Human Resource Head, Citibank NA.

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กรรมการ บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร�ตี้ แมเนจเม�นท� จํากัด

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร� (คอมพิวเตอร�และสารสนเทศศาสตร�) มหาวิทยาลัยมินนิโซต�า 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สถิติศาสตร� สาขาสถิติประยุกต�ทางธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน
• กรรมการผู�จัดการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรช่ัน เซอร�วิสเซส จํากัด
• ผู�ช�วยผู�จัดการทั่วไป สํานักพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซี.พี. เซเว�น อีเลฟเว�น จํากัด (มหาชน)
• กรรมการบริหารและท่ีปรึกษาบริหาร บริษัท สมาร�ท แคช จํากัด
• ผู�อํานวยการอาวุโส ฝ�ายบัญชีลกูค�าพิเศษ และฝ�ายสินเช่ือบุคคล  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย� 
 ซิทก�า จํากัด (มหาชน)
• หัวหน�าส�วนพัฒนาระบบงาน 16 ฝ�ายคอมพิวเตอร� ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
• กรรมการผู�จัดการและรักษาการกรรมการ บริษัท ไทย แอดมินิสเทรช่ัน เซอร�วิสเซส จํากัด

นางพัชนี  สุธีวิตานันท
ผูชวยเลขาธิการ กลุมงานบริหาร
อายุ 56 ป

นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร
ผูชวยเลขาธิการ กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ 48 ป
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ผลการดําเนินงานป 2554
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ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนป 2554

ในช�วงต�นป� 2554 ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนมีแนวโน�มดี เป�นการ

ปรับตัวต�อเนื่องจากป� 2553 ทั้งนี้เป�นเพราะรัฐบาลและธนาคารกลาง

ในหลายประเทศดําเนินนโยบายที่ชัดเจนเพ่ือแก�ป�ญหาเศรษฐกิจและ

สถาบันการเงินท่ีได�รับผลกระทบจากวิกฤติการเงินในสหรัฐฯ เม่ือป� 2551

เม่ือเร่ิมเข�าสู�ไตรมาสสอง ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนยังมีแนวโน�มดี 

เศรษฐกิจโลกเร่ิมส�งสัญญาณฟ��นตัว แต�เร่ิมผันผวนจากเงินเฟ�อท่ีเร�งตัวข้ึน

จากความวุ�นวายในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือทําให�ราคานํ้ามัน

ปรับตัวสูงข้ึน โดยราคานํ้ามันดิบเบรนท�ได�เพ่ิมข้ึนจาก 94.69 ดอลล�าร�

ต�อบาร�เรลเมื่อสิ้นป� 2553 ปรับตัวเป�น 125.03 ดอลล�าร�ต�อบาร�เรล 

เม่ือสิ้นเดือนเมษายน 2554 ส�งผลให�อัตราเงินเฟ�อทวีความรุนแรงขึ้น 

ทําให�ธนาคารกลางในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในเอเซีย

เร่ิมทยอยปรับดอกเบ้ียนโยบายข้ึนจากระดับตํ่าพิเศษเม่ือกลางป� 2553 

สําหรับประเทศไทย ธนาคารแห�งประเทศไทยได�ปรับขึ้นดอกเบี้ย

นโยบายจากระดับต่ําพิเศษที่ร�อยละ 1.25 ในเดือนกรกฎาคม 2553 

เป�นร�อยละ 3.50 ในเดือนสิงหาคม 2554

เมื่อเข�าสู �ไตรมาสสาม ภาวะการลงทุนเริ ่มส�งสัญญาณน�ากังวล 

เหตุเน่ืองจากนักลงทุนเร่ิมให�ความสนใจในความล�าช�าของการขอ

ขยายเพดานก�อหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ทําให�ตลาดเงินตลาดทุนมี

ความผันผวนมากขึ้น ท�ายสุดแม�รัฐบาลสหรัฐจะประสบความสําเร็จ

ในการเพ่ิมเพดานการก�อหน้ีสาธารณะภายในกําหนดเวลา แต�สถาบัน

จัดอันดับความน�าเชื่อถือ S&P ก็ปรับลดอันดับความน�าเชื่อถือของ

สหรัฐฯ ลงจากระดับ AAA เหลือเพียง AA+ เพราะไม�เชื่อมั่นว�ารัฐบาล

และรัฐสภาสหรัฐฯ จะสามารถบรรลุแผนลดการขาดดุลการคลังได�

สภาวะการลงทุนในไตรมาสสามยังได�รับผลกระทบเพิ่มจากความ

กังวลใจของนักลงทุนที่มีต�อภาวะหน้ีสาธารณะที่สูงมากของกลุ�ม

ประเทศยูโรท่ีมีป�ญหา หรือท่ีเรียกกันว�ากลุ�ม PIGS อันประกอบไปด�วย 

โปรตุเกส อิตาลี กรีซ และสเปน ต�นทุนการกู�ยืมของประเทศอิตาลีและ

สเปนปรับตัวสูงขึ้นเป�นประวัติการณ�นับแต�เข�าร�วมกลุ�มยูโร ส�งผลให�

ตลาดทุนท่ัวโลกปรับตัวลดลงอย�างรุนแรง อีกท้ังยังส�งผลต�อภาคการผลิต

แท�จริง การเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ�มประเทศยูโรในไตรมาสส่ีชะลอตัว

อย�างรุนแรงเหลือเพียงร�อยละ 0.7 
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GDP (ร�อยละ YoY) ทั้งป ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ท้ังป

สหรัฐอเมริกา 1.7 1.6 1.5 1.6 2.2 3.0

กลุ�มประเทศยูโร 1.4 0.7 1.3 1.6 2.4 1.9

ญี่ปุ�น -0.9 -1.0 -0.5 -1.7 -0.3 4.4

อัตราเงินเฟอท่ัวไป (ร�อยละ YoY) ท้ังป ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ท้ังป

สหรัฐอเมริกา 3.2 3.3 3.8 3.5 2.1 1.6

กลุ�มประเทศยูโร 2.7 2.9 2.7 2.7 2.5 1.6

ญี่ปุ�น -0.2 -0.1 0.2 -0.2 -0.8 -1.0

อัตราการวางงาน (ร�อยละ, sa) ทั้งป ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ท้ังป

สหรัฐอเมริกา 9.0 8.7 9.1 9.0 9.0 9.6

กลุ�มประเทศยูโร 10.2 10.6 10.2 10.0 9.9 10.1

ญี่ปุ�น 4.6 4.5 4.4 4.7 4.8 5.1

GDP (ร�อยละ YoY)  

ทั้งป ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ท้ังป

จีน 9.2 8.9 9.1 9.5 9.7 10.4

ฮ�องกง 5.0 3.0 4.3 5.3 7.6 7.0

เกาหลีใต� 3.6 3.4 3.5 3.4 4.2 6.2

ไต�หวัน 4.0 1.9 3.4 4.5 6.6 10.7

อินโดนีเซีย 6.5 6.5 6.5 6.5 6.4 6.2

มาเลเซีย 5.1 5.2 5.8 4.3 5.2 7.2

ฟ�ลิปป�นส� 3.7 3.7 3.6 3.1 4.6 7.6

สิงคโปร� 4.9 3.6 5.9 0.9 9.1 14.5

ไทย 0.1 -8.9 3.7 2.7 3.2 7.8

   ทั้งป ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 1 ท้ังป

จีน 5.4 4.6 6.3 5.7 5.1 3.3

อินเดีย 8.9 8.4 9.2 8.9 9.0 12.1

ฮ�องกง 5.3 5.7 6.5 5.1 3.8 2.4

เกาหลีใต� 4.0 4.0 4.3 4.0 3.8 2.9

ไต�หวัน 1.4 1.4 1.3 1.6 1.3 1.0

อินโดนีเซีย 5.4 4.1 4.7 5.9 6.8 5.1

มาเลเซีย 3.2 3.2 3.4 3.3 2.8 1.7

ฟ�ลิปป�นส� 4.7 4.7 4.7 4.9 4.5 3.8

สิงคโปร� 5.2 5.5 5.5 4.7 5.2 2.8

ไทย 3.8 4.0 4.1 4.1 3.0 3.3

ที่มา: Bloomberg, CEIC, Reuters & Official Statistic

25532554

ดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจสําคัญป 2554 เปรียบเทียบป 2553

กลุมประเทศเอเชีย

25532554

25532554

25532554

25532554
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ท้ังน้ี ความกังวลเก่ียวกับป�ญหาหน้ีสาธารณะและภาวะเศรษฐกิจในกลุ�มสหภาพยุโรป ทําให�นักลงทุนลดระดับความเสี่ยงโดยหันมาลงทุนใน

ตราสารหนี้มากขึ้น ส�งผลให�อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ไทยและสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง 

สําหรับผลตอบแทนการลงทุนในป� 2554 ของตลาดหุ�นในประเทศต�างๆ น้ันติดลบกันเป�นส�วนใหญ� ยกเว�นตลาดหุ�นสหรัฐฯ โดยตลาดหลักทรัพย�

ท่ัวโลกปรับตัวลดลงร�อยละ 9.78 ในขณะท่ีตลาดหลักทรัพย�ไทยปรับตัวลดลงจากป�ก�อนเล็กน�อยเพียงร�อยละ 0.7 เน่ืองจากเศรษฐกิจยังขยายตัว 

แม�จะได�รับผลกระทบจากน้ําท�วมในช�วงปลายป�  

 

สรุป
ในป� 2554 เศรษฐกิจโลกขยายตัวชะลอลง เนื่องจากเศรษฐกิจใน

ประเทศพัฒนาแล�วอย�างเช�นสหภาพยุโรปชะลอลงแรง ป�ญหาวิกฤติ

หน้ีสาธารณะเริ่มลุกลามจากประเทศกรีซซึ่งมีความเสี่ยงที่จะผิดนัด

ชําระหนี้ ไปสู�ไอร�แลนด�และโปรตุเกส รวมทั้งประเทศอิตาลี และ

สเปนซ่ึงเป�นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ�เป�นอันดับ 3 และ 4 ของยุโรป 

ส�วนเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังฟ��นตัวอย�างค�อยเป�นค�อยไป ขณะที่

เศรษฐกิจในเอเชียและประเทศเกิดใหม�ยังขยายตัวได�ดี 

ส�วนเศรษฐกิจไทยป�ที่ผ�านมาเติบโตเพียงร�อยละ 0.1 ชะลอตัวลง

จากป� 2553 ที่ขยายตัวร�อยละ 7.8 เนื่องจากได�รับผลกระทบจาก

สถานการณ�น้ําท�วมทําให�ในไตรมาสสี่ ภาคการผลิตอุตสาหกรรม

และภาคการเกษตรหยุดการผลิต โดยการผลิตนอกภาคเกษตรติดลบ

ร�อยละ 10.1 ส�วนภาคเกษตรเติบโตเล็กน�อยในอัตราเพียงร�อยละ 1.6 

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุนป 2551 – 2554

 2554  2553  2552  2551 

สหรัฐอเมริกา 0.0 12.8 23.5 -38.5 

ไทย -0.7 40.6 63.2 -47.5 

อังกฤษ -5.6 9.0 22.1 -31.3 

ฝร่ังเศส -17.0 -3.3 22.3 -42.7 

เยอรมัน -14.7 16.1 23.8 -39.4 

ญี่ปุ�น -17.3 -3.0 19.0 -39.7 

จีน -21.7 -14.3 80.0 -65.2  

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตราสารหนี้ป 2551 - 2554

 2554  2553  2552  2551 

สหรัฐอเมริกา 9.8  5.9  -3.6 13.7 

ไทย 5.6  5.8  -4.2 18.8 

อังกฤษ 16.1  7.1  -1.6 10.4 

ฝร่ังเศส 3.6  5.0  2.8  10.8 

เยอรมัน 8.7  5.8  1.6  11.3 

ญี่ปุ�น 2.6  2.9  1.4  6.7 

จีน 5.7  1.5  0.3  12.2 

หนวย : รอยละ

หนวย : รอยละ
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ในป� 2554 กบข. ตระหนักถึงผลกระทบของวิกฤติการเงินกลุ�มประเทศ

ยูโรที่จะส�งผลต�อโครงสร�างตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกโดยเฉพาะ

ความผันผวนของการลงทุนท่ีมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน ทําให�การทบทวนและ

ปรับกลยุทธ�การลงทุนระยะยาวมีความจําเป�น ในป�ที่ผ�านมา กบข.

ได�ทบทวนสภาวะแวดล�อมการลงทุนในป�จจุบันและแนวโน�มในอนาคต 

นํามาสู�การปรับแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset 

Allocation: SAA) ที่มุ�งเน�นลดความผันผวนของพอร�ตการลงทุน 

ขณะเดียวกันก็เพ่ิมความคล�องตัวในการปรับกลยุทธ�การลงทุนระยะส้ัน

ทั้งในส�วนการสร�างผลตอบแทนส�วนเพิ่มหรือการลดความเส่ียงใน

สถานการณ�ที่ไม�ปกติ 

คณะกรรมการ กบข. มีมติเห็นชอบแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว 

รวมทั้งสัดส�วนเป�าหมายการลงทุนในป�แรก (2554) ตามที่สํานักงานฯ 

เสนอเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ� 2554 รายละเอียดดังนี้ 

แผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว (SAA)

   2553 2554-2556 สัดสวนเปาหมาย สัดสวนการลงทุนจริง

    ป 2554 31 ธ.ค. 54

ตราสารหนี้ไทย 62.0 62.0 65.0 69.1

ตราสารหนี้โลก 5.0 10.0 10.0 9.0

ตราสารทุนไทย 9.0 8.0 8.0 7.9

ตราสารทุนโลก 10.0 8.0 9.0 7.9

สินค�าโภคภัณฑ� N/A 1.0 1.0 0.2

อสังหาริมทรัพย�ไทย 5.5 5.5 4.5 3.5

อสังหาริมทรัพย�โลก 2.0 2.0 0.5 N/A

โครงสร�างพื้นฐาน 1.5 1.0 0.5 N/A

นิติบุคคลเอกชนร�วมลงทุนไทย 3.0 1.5 1.0 2.4

นิติบุคคลเอกชนร�วมลงทุนโลก 2.0 1.0 0.5 N/A

หมายเหตุ: กบข. อยู�ระหว�างเตรียมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย�โลก โครงสร�างพื้นฐานและนิติบุคคลเอกชนร�วมลงทุนโลก

การดําเนินงานดานการลงทุนป 2554

หนวย : รอยละ
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กลยุทธการลงทุนในป 2554
จากภาวะการลงทุนที่มีความผันผวนมากในป� 2554 กบข. จึงมีการ

ปรับกลยุทธ�การลงทุนระยะสั้นเพิ่มเติมจากการปรับแผน SAA โดย

เน�นการลดความเสี่ยงของพอร�ตในช�วงที่ยังไม�มีความชัดเจนในการ

แก�ไขป�ญหาในยุโรป สรุปดังนี้

• ปรับลดการลงทุนในตราสารทุนทั้งในและต�างประเทศ ให�ต่ํากว�า

สัดส�วนในระยะยาว (SAA) โดย กบข. เริ่มลดน้ําหนักการลงทุน

ในตราสารทุนตั้งแต�เดือนกรกฎาคม 2554 ก�อนที่สถานการณ�ใน

สหรัฐฯ และยุโรปจะเลวร�ายลง และเร่ิมกลับมาลงทุนในตราสารทุน

อีกครั้งในเดือนธันวาคม 2554 เมื่อเห็นสัญญาณว�า การแก�ป�ญหา

ในยุโรปมีความชัดเจนมากขึ้น

• เพิ่มการลงทุนในตราสารหน้ีไทย โดยเน�นการลงทุนในตราสารหน้ี

ระยะส้ันและเงินฝากประจํา เพ่ือสอดรับกับภาวะตลาดท่ีอัตราดอกเบ้ีย

ระยะสั้นปรับขึ้นมาตามดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่

อัตราดอกเบ้ียระยะยาวค�อนข�างคงท่ี เพราะนักลงทุนต�องการถือครอง

สินทรัพย�ที่มีความเสี่ยงต่ําจํานวนมาก

ผลตอบแทนการลงทุนในป 2554
ป� 2554 อัตราผลตอบแทนการลงทุนสุทธิ (หลังหักค�าใช�จ�าย) ใน

ส�วนของสมาชิกได�ร�อยละ 2.31 เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ไทย

ที่ให�ผลตอบแทนร�อยละ 3.90 และตราสารหนี้โลกให�ผลตอบแทน

ร�อยละ 6.76 เนื่องจากคร่ึงหลังของป� กบข. ได�เพิ่มสัดส�วนการลงทุน

ในตราสารหนี้ไทยท่ีมีอายุเฉลี่ยยาวขึ้น จึงได�รับผลตอบแทนส�วนเพิ่ม

จากราคาพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงข้ึนในช�วงกลางป�เมื่ออัตรา

ผลตอบแทนในตลาด (Yield) ได�ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ความกังวล

ป�ญหาหนี้กลุ�มยูโรทําให�นักลงทุนลดการลงทุนในตราสารทุน และ

เปล่ียนไปลงทุนในตราสารหน้ี ท้ังพันธบัตรรัฐบาลและหุ�นกู�ภาคเอกชน

ต�างประเทศ ส�งผลดีต�อการลงทุนในตราสารกลุ�มนี้

ขณะที่การลงทุนในตราสารทุนไทย ยังสามารถสร�างผลตอบแทนเป�น

บวกที่ร�อยละ 2.65 แม�ว�าดัชนีตลาดหลักทรัพย�ไทยปรับตัวลดลงที่

ร�อยละ 0.7 เพราะตราสารทุนที่ กบข. ลงทุนยังให�เงินป�นผลในระดับดี 

ส�วนตราสารทุนโลกให�ผลตอบแทนร�อยละ -5.34 เป�นผลจากการ

ปรับตัวลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย�ทั่วโลก โดยเฉพาะอย�างยิ่งใน

ภูมิภาคยุโรปซ่ึงเป�นกลุ�มที่ได�รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติในยุโรป 

ส�งผลให�เศรษฐกิจหลายประเทศเข�าสู�ภาวะถดถอย และมีผลทําให�

ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน�มเติบโตช�าลง  สําหรับ

ประเทศตลาดเกิดใหม�และเอเชีย ราคาตราสารทุนก็ปรับลดลงมาก

เช�นกัน เพราะนักลงทุนกังวลว�าเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวแรงกว�าท่ีคาด 

(Hard Landing) และนักลงทุนส�วนหนึ่งต�องการปรับลดความเสี่ยง

การลงทุนระยะส้ัน (Tactical Risk Reduction) เพราะมองว�าสินทรัพย�

ในภูมิภาคน้ีเป�นสินทรัพย�กลุ�มที่มีความเส่ียงสูงกว�าตลาดพัฒนาแล�ว 

อย�างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย�สหรัฐฯ ยังให�ผลตอบแทนเป�นบวก

เล็กน�อย เพราะผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนดีกว�าที่คาด

ส�วนการลงทุนทางเลือกของ กบข. ในป�ที่ผ�านมา อสังหาริมทรัพย�ไทย 

ให�ผลตอบแทนร�อยละ 6.07 จากรายได�ท่ีมาจากค�าเช�าอาคารสํานักงาน

และเซอร�วิสอพาร�ทเม�นท� รวมทั้งการตีมูลค�าที่สูงขึ้นของสินทรัพย� 

ขณะที่การลงทุนในนิติบุคคลเอกชนร�วมลงทุนไทย ให�ผลตอบแทน

ร�อยละ -19.82 เน่ืองจากราคาหุ�นของบริษัท ไออาร�พีซี จํากัด (มหาชน) 

(IRPC) ณ สิ้นป� 2554 ปรับตัวลดลงเหลือ 4.08 บาทต�อหุ�น จาก

สิ้นป� 2553 ราคาหุ�น IRPC อยู�ที่ 6.50 บาทต�อหุ�น อย�างไรก็ตาม ตัวเลข

ดังกล�าวเป�นการขาดทุนทางบัญชีที่เกิดจากการตีมูลค�าทางบัญชี 

ณ สิ้นป� 2554 (Mark to Market) เท�านั้น ทั้งนี้ หากพิจารณา

ผลตอบแทนตั้งแต�ที่ กบข. เริ่มลงทุนเมื่อป� 2548 บริษัท IRPC ให�

ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึงร�อยละ 8.6 ต�อป�

อย�างไรก็ดี หากพิจารณาอัตราผลตอบแทนการลงทุนของ กบข. ใน

ระยะยาวจะพบว�า สูงกว�าอตัราเงินเฟ�อและอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ซึ่ง

เป�นไปตามเป�าหมายการลงทุนของ กบข. โดยอัตราผลตอบแทนการ

ลงทุนสุทธิ (หลังหักค�าใช�จ�าย) เฉลี่ย 3 ป�ย�อนหลังในส�วนของสมาชิก

อยู�ที่ร�อยละ 6.68 สูงกว�าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่อยู�ที่ร�อยละ 1.45 

ขณะที่อัตราผลตอบแทนการลงทุนสุทธิ (หลังหักค�าใช�จ�าย) เฉลี่ย 5 ป�

ย�อนหลังในส�วนของสมาชิกอยู�ที่ร�อยละ 4.69 สูงกว�าอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากที่อยู�ที่ร�อยละ 1.96 สาเหตุที่อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 3 ป�

ย�อนหลังสูงกว�า 5 ป�ย�อนหลัง เนื่องจากในช�วง 3 ป�ที่ผ�านมาตลาด

ตราสารทุนทั้งไทยและต�างประเทศให�ผลตอบแทนท่ีดี เพราะเป�นช�วง

ที่เศรษฐกิจฟ��นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ในป� 2551 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานยอนหลังของ กบข.

   ป 2554 เฉล่ีย 3 ป เฉล่ีย 5 ป เฉล่ีย 10 ป ต้ังแตต้ังกองทุน

      

อัตราผลตอบแทนหลังหักค�าใช�จ�าย 2.31 6.68 4.69 5.55 6.96

อัตราเงินเฟ�อ 3.80 2.09 2.80 2.85 3.04

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 12 เดือน  2.42 1.45 1.96 2.09 3.47  

ผลตอบแทนแยกตามประเภทสินทรัพย

ประเภทสินทรัพย สัดสวนการลงทุนจริง อัตราผลตอบแทน กอนหักคาใชจาย

  2554  2553 2554  2553 

ตราสารหนี้ไทย 69.1  66.2 3.90  4.11 

ตราสารหนี้โลก 9.0  4.5 6.76  4.15 

ตราสารทุนไทย 7.9  11.1 2.65  45.75 

ตราสารทุนโลก 7.9  11.1 -5.34 5.46 

อสังหาริมทรัพย�ไทย 3.5  3.6 6.07  6.85 

นิติบุคคลเอกชนร�วมลงทุนไทย 2.4  3.4 -19.82 34.49 

สินค�าโภคภัณฑ� 0.2  N/A -2.45 N/A 

รวม 100.0 100.0 2.49  9.1 

หนวย: รอยละ

หนวย: รอยละ
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หนวย: ลานบาท

การลงทุนอสังหาริมทรัพย
กบข. มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย�โดยตรงและลงทุนผ�านกองทุนรวม

ท่ี กบข. เป�นผู�ถือหน�วยท้ังร�อยละ 100 โดย กบข.เป�นเจ�าของกรรมสิทธ์ิ

อาคารสํานักงานให�เช�าในใจกลางกรุงเทพมหานคร ได�แก� อาคารจีพีเอฟ 

วิทยุ และอาคารบางกอกซิติ้ ทาวเวอร� เป�นเจ�าของกรรมสิทธิ์อาคาร

เซอร�วิสอพาร�ทเม�นท� โครงการซัมเมอร�เซท เลคพ�อยท� และเป�นเจ�าของ

สิทธิการเช�าอาคารอับดุลราฮิมเพลส คิดเป�นมูลค�าการลงทุนรวม

13,573 ล�านบาท และป�ที ่ผ�านมามีอัตราผลตอบแทนการลงทุน

ร�อยละ 6.07 

การมอบหมายเงินใหผูจัดการกองทุน
ภายนอกบริหาร
กบข. ได�มอบหมายเงินให�ผู�จัดการกองทุนภายนอกในประเทศที่มี

คุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดบริหารจํานวนหนึ่ง ในป� 2554 กบข. 

จ�างผู�จัดการกองทุนภายนอกจํานวน 4 ราย โดยมอบหมายเป�นเงิน

ให�บริหารเป�นจํานวน 63,678.97 ล�านบาท แบ�งเป�นการลงทุนใน

ตราสารหนี้ 48,189.12 ล�านบาทหรือคิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 18.40 

ของตราสารหนี้ไทย และตราสารทุน 15,489.85 ล�านบาทหรือคิดเป�น

สัดส�วนร�อยละ 49.15 ของตราสารทุนไทย

รายชื่อผูจัดการกองทุนตางประเทศท่ีบริหารเงินลงทุนตราสารหนี้โลก 

ชื่อกองทุน มูลคาเงินลงทุน

Loomis Sayles 4,597.30

PIMCO 6,264.57

Wellington 6,885.10

Brandywine 4,105.47

Lazard 3,115.48

รวม 24,967.91

นอกจากนี้ กบข. ได�มอบหมายเงินให�ผู�จัดการกองทุนภายนอกต�าง

ประเทศท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดบริหารอีกจํานวนหนึ่ง 

ในป� 2554 มีจํานวนทั้งสิ้น 9 ราย แบ�งเป�นตราสารหนี้ 5 ราย และ

ตราสารทุน 4 ราย มอบหมายเงินให�บริหารเป�นจํานวน 47,675.05 

ล�านบาท แบ�งเป�นการลงทุนในตราสารหนี้โลก 24,967.91 ล�านบาท

หรือคิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 71.01 ของตราสารหนี้โลกและตราสาร

ทุนโลก 22,707.14 ล�านบาทหรือคิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 70.36 ของ

ตราสารทุนโลก

รายชื่อผูจัดการกองทุนในประเทศท่ีบริหารเงินลงทุนตราสารหนี้และตราสารทุนไทย

ชื่อกองทุน       

  ตราสารหน้ี ตราสารทุน 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 16,026.66 5,800.09 21,826.75
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จํากัด 16,089.80 1,786.17 17,875.97
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน วรรณ จํากัด 16,072.66 - 16,072.66
บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทิสโก� จํากัด - 7,903.58 7,903.58
รวม 48,189.12 15,489.85 63,678.97

มูลคาเงินลงทุน รวม

หนวย: ลานบาท
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รายชื่อผูจัดการกองทุนตางประเทศท่ีบริหารเงินลงทุนตราสารทุนโลก 

ชื่อกองทุน มูลคาเงินลงทุน

Altrinsic 5,170.66

INTECH 3,444.86

MFS 8,847.01

T.Rowe Price 5,244.61

รวม 22,707.14

การลงทุนในหนวยลงทุนท่ี กบข. เปนผูถือหุนมากกวารอยละ 10

ชื่อกองทุน การถือหนวยลงทุน (รอยละ) มูลคายุติธรรม (ลานบาท)

กองทุนรวมสินทรัพย�ไทย 1 100.00 3,594.72

กองทุนรวมสินทรัพย�ไทย 2 100.00 2,606.56

GPF (Thailand) Investment Fund 100.00 513.37

กองทุนเป�ดไทยทวีทุน 50.00 595.64

กองทุนเป�ดไทยทวีทุน 2 31.62 582.56

การลงทุนในบริษัทท่ี กบข. เปนผูถือหุนมากกวารอยละ 10

บริษัท การถือหุน (รอยละ) มูลคายุติธรรม (ลานบาท) 

   

บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร�วิสเซส จํากัด 100.00 47.52

บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร�ตี้ แมเนจเม�นท� จํากัด 100.00 9.74

บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอร่ี จํากัด 51.00 62.32

บริษัท แอล ซี (ประเทศไทย) จํากัด 49.00 1,305.73

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จํากัด 40.00 116.59

บริษัท รอยัล ปอร�ซเลน จํากัด (มหาชน) 15.00 97.73

บริษัท ฟ�ทช� เรทติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 10.10 7.26

หนวย: ลานบาท
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แนวโนมภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนป 2555
ในป� 2555 คาดว�าจะเห็นความแตกต�างของการฟ��นตัวเศรษฐกิจ 

(Decouple) มากข้ึน เศรษฐกิจเอเชียและสหรัฐฯ มีแนวโน�มชะลอตัวใน

ครึ่งแรกของป� แต�น�าจะเร�งตัวขึ้นในช�วงครึ่งหลังของป�ตามการฟ��นตัว

ของภาคการค�าโลกและการจ�างงาน ขณะที่เศรษฐกิจยุโรปยังจะถูก

กดดันจากป�ญหาหนี้สาธารณะที่ทําให�รัฐบาลประเทศต�างๆ ต�องปรับ

ลดรายจ�ายภาครัฐอย�างแรงและต�อเน่ือง ประกอบกับความเช่ือม่ันของ

ผู�บริโภคและนักลงทุนท่ีลดน�อยลง ส�งผลต�อการใช�จ�ายภายในประเทศ 

ซึ่งจะกดดันให�เศรษฐกิจยุโรปหดตัวหรือขยายตัวในระดับต่ําตลอด

ป� 2555 

สําหรับเศรษฐกิจไทยน้ัน คาดว�าภาคการผลิตจะฟ��นตัวกลับมาสู�ระดับ

ปกติก�อนเหตุการณ�นํ้าท�วมภายในไตรมาสสอง ซ่ึงจะส�งผลดีต�อท้ังการ

ส�งออก การบริโภคและการลงทุนในประเทศ อย�างไรก็ตาม การฟ��นตัว

ทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วและแข็งแกร�ง จะก�อให�เกิดความเสี่ยงด�าน

อัตราเงินเฟ�อ โดยส�วนหนึ่งเป�นผลกระทบจากต�นทุนด�านแรงงานที่

เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทําให�การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห�ง

ประเทศไทยเปลี่ยนมาให�นํ้าหนักการรักษาเสถียรภาพระดับราคา

มากกว�าการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส�งผลให�มีโอกาสที่ดอกเบี้ย

นโยบายของไทยมีแนวโน�มปรับสูงขึ้นจากระดับป�จจุบันที่ร�อยละ 3.0  

ในช�วงคร่ึงป�หลัง ท้ังน้ี กบข. คาดว�าในป� 2555 น้ีเศรษฐกิจไทยมีแนวโน�ม

ขยายตัวได�ร�อยละ 5.0-6.0 อัตราเงินเฟ�ออยู�ที่ร�อยละ 3.0-3.5 

แม�ว�าภาพรวมเศรษฐกิจโลกและไทยจะมีแนวโน�มปรับตัวดีข้ึนและ

เป�นป�จจัยบวกต�อการลงทุนในตราสารทุน แต�ตลาดเงินตลาดทุนยังมี

แนวโน�มจะผันผวนสูงจาก 2 ป�จจัยหลัก คือ 1) ความต�อเน่ืองของการ

ฟ��นตัวเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐฯ และจีน และ 2) ความก�าวหน�า

ในการแก�ป�ญหาในยุโรป ซึ่งทั้งสองป�จจัยมีรากฐานมาจากเหตุการณ�

ทางการเมือง คือ การเลือกตั้งเกิดขึ้นในหลายประเทศ เช�น สหรัฐฯ 

การเปลี่ยนผู�นําในจีน และที่สําคัญที่สุด คือ การเลือกตั้งในยุโรป

โดยเฉพาะกรีซ และฝรั่งเศส ซึ่งจะเป�นป�จจัยสําคัญที่ส�งผลต�อการ

กําหนดนโยบายหรือการแก�ป�ญหาหน้ีสาธารณะว�ากลุ�มสหภาพยุโรป

จะยังคงยึดมั่นกับการลดการขาดดุลการคลังอย�างเข�มงวดท�ามกลาง

สภาวะเศรษฐกิจยุโรปท่ีมีแนวโน�มหดตัวในป�น้ี หรือจะยอมผ�อนคลายลง

ตามข�อเรียกร�องของหลายประเทศ รวมทั้งความมุ�งมั่นของประเทศ

ในกลุ�ม PIIGS โดยเฉพาะกรีซและสเปนที่จะดําเนินการตามข�อตกลง

การปรับลดการขาดดุลและปฏิรูปโครงสร�างเศรษฐกิจตามที่ให�คํามั่น

กับสหภาพยุโรปไว�หรือไม� 

สําหรับการลงทุนของ กบข. น้ัน ยังคงยึดหลักการกระจายการลงทุนไป

ตามแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว (SAA) เพื่อให�บรรลุเป�าหมาย

ในการสร�างผลตอบแทนระยะยาวที่ชนะเงินเฟ�อ โดยจะมีการปรับ

กลยุทธ�ในระยะส้ันเพื่อรองรับความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุน

ตามป�จจัยเสี่ยงข�างต�น รวมทั้งเตรียมพอร�ตการลงทุนเพื่อรองรับ

วัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นในไทยที่คาดว�าจะเกิดขึ้นในช�วงปลายป� 2555 

ดังนี้
• เน�นกระจายการลงทุนมายังสินทรัพย�ที่มีป�จจัยพื้นฐานดี ได�รับผล 

กระทบจากเหตุการณ�ในยุโรปน�อย เช�น ตราสารทุนและตราสารหน้ี
ในเอเชีย 

• ลดสัดส�วนการลงทุนในตราสารหนี้ไทย เพื่อให�เป�นไปตามแผน
จัดสรรการลงทุนระยะยาวฉบับใหม� และเน�นการลงทุนในตราสาร
หนี้ระยะสั้นเพื่อรองรับวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น 

• เพิ่มสัดส�วนการลงทุนทางเลือก เช�น สินค�าโภคภัณฑ� โครงสร�าง
พ้ืนฐาน และอสังหาริมทรัพย�โลก เพ่ือโอกาสในการสร�างผลตอบแทน
ท่ีต�อเน่ือง สมํ่าเสมอในระยะยาว โดยเน�นการลงทุนผ�านกองทุนรวม 
ผู�จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ  



รายงานประจําปี 2554 I 15 ปี กบข.

45

แผนยุทธศาสตร�ป� 2554 - 2556 กบข.กําหนดวิสัยทัศน� (Vision) ไว�ว�า 

“กบข. เป�นสถาบันบริหารจัดการเงินออมชั้นนําของประเทศท่ีโปร�งใส 

เชื่อถือได� ใส�ใจในความเป�นอยู�ที่ดีของสมาชิก ภูมิใจให�บริการด�วย

บุคลากรที่มีความรอบรู�เช่ียวชาญเพื่อสร�างผลตอบแทนที่มั่นคงใน

ระยะยาว”  

ในป� 2554 กบข.ได�กําหนดเป�าหมายเชิงกลยุทธ� 4 ด�าน โดยมี

ผลสําเร็จดังนี้  

1. ดานสมาชิก
 “ปแหงการออมอยางเขาใจ” 
1.1 การใหความรูดานวางแผนทางการเงิน (Financial Literacy) 
กบข. มีเป�าหมายส�งเสริมด�านการออมและการบริหารเงินให�แก�สมาชิก 

เพื่อให�สมาชิกมีเงินออมเพียงพอใช�หลังเกษียณ ในป� 2554 กบข.จึง

พัฒนาหลักสูตรวางแผนการเงิน “Smart Up, Freedom More บริหาร

การเงินอย�างมั่นคง สู�อิสรภาพที่มั่งคั่ง” เพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจ

ด�านการวางแผนทางการเงินให�แก�สมาชิก เน้ือหาในหลักสูตรประกอบ

ด�วย 5 ส�วนสําคัญ ดังนี้ 1.การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างทางสังคม 

2.การออม 3.การลงทุน 4.การบริหารหนี้ และ 5.การวางแผนเพื่อ

การเกษียณ โดยในป�ท่ีผ�านมา กบข. ได�เดินสายอบรมสมาชิกท่ัวประเทศ

มากกว�า 20,000 คน และสร�างตัวแทนเพื่อนําความรู�ไปบรรยายต�อ 

(Trainer) กว�า 800 คน 

1.2.รณรงคการออมเพิ่ม
“ออมเพิ่มเสริมความมั่งคั่ง ไดประโยชนจากพลังดอกเบี้ยทบตน” 
วิวัฒนาการทางการแพทย�ที่ก�าวหน�าทําให�อายุขัยเฉล่ียของประชากร

ยืนยาวขึ้นเฉลี่ย 20 ป�หลังเกษียณ ความเพียงพอของเงินออมสําหรับ

ใช�จ�ายยามเกษียณจึงเป�นสิ่งสําคัญ ด�วยเหตุนี้ กบข.ริเริ่มโครงการ

ออมเพิ่ม เป�ดโอกาสให�สมาชิกสามารถออมเพิ่มสูงสุดร�อยละ 12 

ของเงินเดือน เมื่อรวมกับเงินสะสมปกติที่ส�งเข�า กบข. ร�อยละ 3 ของ

เงินเดือน สมาชิกจะมีเงินออมถึงร�อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน 

ยิ่งสมาชิกออมเพิ่มพลังของดอกเบี้ยทบต�นจะช�วยเพิ่มพูนเงินออมใน

อนาคต เม่ือเกษียณก็จะมีเงินออมเพียงพอสําหรับการดํารงชีวิต 

ทั้งนี้ ในป� 2554 กบข.กําหนดให�เป�นป�แห�งการออมอย�างเข�าใจ โดย

สื่อสารและอธิบายให�สมาชิก กบข. เห็นความสําคัญของการออมเพิ่ม 

ส�งผลให�ป� 2554 มีสมาชิกรายใหม�ที่ออมเพิ่ม 6,091 ราย เพิ่มขึ้น

จากป� 2553 ที่มีสมาชิกรายใหม�ที่ออมเพิ่มจํานวน 3,314 ราย ทําให�

จํานวนสมาชิกออมเพิ่ม ณ ธันวาคม 2554 มีจํานวน 12,948 ราย 

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรป 2554

6,091ราย 
คือจํานวนสมาชิกออมเพ่ิมรายใหม
ในป 2554

5,086ราย 
คือ จํานวนสมาชิกที่ออมเพ่ิมสูงสุด
รอยละ 12 ณ ธันวาคม 2554

12,948ราย 
คือ จํานวนสมาชิกที่ออมเพ่ิม 
ณ ธันวาคม 2554
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1.3. รณรงคออมตอ 
“ผลตอบแทนการลงทุนผันผวน ออมตอ..รอจังหวะ”
สมาชิกท่ีเกษียณราชการ ยังไม�มีความจําเป�นต�องใช�เงินก�อน หรือยัง

ตัดสินใจไม�ได�ว�าจะนําเงินก�อนไปลงทุนอย�างไรจึงจะได�ผลตอบแทน

ที่ชนะเงินเฟ�อ สามารถใช�บริการออมต�อกับ กบข. ได� โดย กบข. มี

ทางเลือกในการออมต�อสําหรับสมาชิกดังนี้ 

• ออมต�อทั้งจํานวน 

• ออมต�อแต�ขอทยอยรับเป�นงวด 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป�

• ออมต�อแต�ขอทยอยรับบางส�วนไปก�อน ท่ีเหลือฝากให� กบข.บริหารต�อ

• ออมต�อแต�ขอทยอยรับบางส�วนไปก�อน ท่ีเหลือขอทยอยรับเป�นรายงวด

ในป� 2554 กบข. ได�สื่อสารให�สมาชิกเห็นประโยชน�ของการ ”ออมต�อ 

รอจังหวะ” ในช�วงภาวะเศรษฐกิจการลงทุนท่ีมีความผันผวนเช�นป�ก�อน 

การออมต�อรอจังหวะถอนเงินออกเม่ือผลประกอบการดี เป�นทางเลือก

ท่ีดีสําหรับสมาชิกท่ีเกษียณในป�น้ัน โดย กบข. ได�ทําการส่ือสารเชิงรุก 

ทั้งแบบถึงตัวสมาชิก การโทรศัพท�แนะนํา การบรรยายกลุ�มย�อย การ

ประชาสัมพันธ�ผ�านสื่อต�างๆ ทั้งรายการวิทยุ โทรทัศน� และสื่อส่ิงพิมพ� 

เพื่อสร�างการรับรู�ไปยังสมาชิกเกษียณป� 2554 จํานวน 9,015 ราย 

ผลปรากฎว�า ในป�ท่ีผ�านมามีสมาชิก กบข. ท่ีเกษียณออมต�อ 475 ราย 

ส�งผลให�จํานวนสมาชิกออมต�อ ณ ส้ินป� 2554 อยู�ที่ 970 ราย

1.4 เลือกแผนลงทุน 
กบข. มีโครงการ My Choice…My Chance เราเลือกได� โดยจัด

แผนการลงทุนจํานวน 4 แผนให�สมาชิกเลือกตามความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนท่ีคาดหวัง

เงินที่สามารถนํามาเปล่ียนแผนลงทุนได�มีเพียง 2 ส�วนคือ 

• เงินสะสม และเงินสะสมส�วนเพ่ิม และผลประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนในอดีต

ของเงินดังกล�าว (ถ�ามี) และ

• เงินสมทบ และผลประโยชน�ที ่เกิดขึ้นในอดีตของเงินดังกล�าว 

เนื่องจากเงินทั้งสองส�วนเป�นเงินที่สมาชิกมีสิทธิได�รับไม�ว�าจะ

เลือกรับบําเหน็จหรือบํานาญจากกรมบัญชีกลาง 

 

ส�วนเงินประเดิมและเงินชดเชยน้ันยังไม�ถือเป�นเงินของสมาชิก

จนกว�าจะเกษียณและเลือกรับบํานาญจึงไม�สามารถนํามาเปล่ียนแผน

ลงทุนได� ดังนั้น กบข. จึงบริหารเงินทั้ง 2 ส�วนดังกล�าวในแผนหลัก 

ในป� 2554 กบข. ได�สื ่อสารอธิบายถึงประโยชน�ของแผนทางเลือก

การลงทุน ซึ่งถือเป�นเครื่องมือในการบริหารเงินออมให�กับสมาชิกใน

ระยะยาวอีกทางหนึ่ง ส�งผลให�ป� 2554 มีสมาชิก กบข. เปลี่ยนแผน

การลงทุนทั้งสิ้น 1,375 ราย โดยสมาชิกส�วนใหญ�มากกว�าร�อยละ 95 

เลือกแผนผสมหุ�นทวี 

นอกจากน้ี กบข. มีแผนพัฒนาแผนทางเลือกการลงทุนใหม�ท่ีมีการปรับ

ลดความเสี่ยงการลงทุนลงตามอายุสมาชิกโดยอัตโนมัติ (Life Path 

Choice) ในป� 2554 กบข. ได�ศึกษาความเป�นไปได�ของการยอมรับ 

Life Path Choice จากสมาชิก พบว�าสมาชิกเห็นว�าแผนดังกล�าว

เป�นแผนที่ดี

ตารางแสดงสัดสวนการลงทุนตามแผนทางเลือกการลงทุนตางๆ 

แผนการลงทุน สัดสวนการลงทุนเปาหมายป 2554

แผนผสมหุนทว ี • ตราสารหนี้ร�อยละ 60.5  • ตราสารทุนร�อยละ 32

เสี่ยงสูงขึ้น เพื่อลุ�นผลตอบแทนด�วยตราสารทุน • อสังหาริมทรัพย�ร�อยละ 4.5  • นิติบุคคลเอกชนร�อยละ 3.0

 

แผนหลัก • ตราสารหนี้ร�อยละ 75 • ตราสารทุนร�อยละ 17

ให�ดอกผลพอเพียง บนความเสี่ยงที่เหมาะสม • อสังหาริมทรัพย�ร�อยละ 5 • นิติบุคคลเอกชนร�อยละ 1.5

  • โครงสร�างพ้ืนฐานร�อยละ 0.5 • สินค�าโภคภัณฑ�ร�อยละ 1

แผนตราสารหนี ้ • ตราสารหนี้ระยะยาวและระยะส้ันร�อยละ 100

เน�นเส่ียงน�อย ค�อยๆ ออม

แผนตลาดเงิน • ตราสารหนี้ระยะส้ันร�อยละ 100

ดอกผลเรื่องรอง คุ�มครองเงินต�น



รายงานประจําปี 2554 I 15 ปี กบข.

47

1.5 จัดสวัสดิการใหมเพื่อสมาชิก 
กบข.กําหนดนโยบายในการจัดสวัสดิการ 3 ด�าน “ลดรายจ�าย 

เพิ่มรายได� สร�างความสุข” ในป� 2554 กบข.ได�จัดสวัสดิการใหม�เพื่อ

ตอบสนองความต�องการของสมาชิก ดังนี้

 

 สวัสดิการลดรายจาย  
ในป� 2554 กบข. ได�จัดสวัสดิการลดรายจ�ายโครงการใหม� ดังนี้  

โครงการ สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก กบข.

โครงการ บ�าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู�อาศัย ครั้งที่ 7 • อัตราดอกเบี้ยร�อยละ 0 นาน 6 เดือน

โครงการสินเชื่อกรุงศรีออโต� เพื่อสมาชิก กบข. • สินเชื่อเช�าซื้อรถยนต�ใหม� ไม�ต�องมีผู�ค้ําประกัน 

  • อัตราดอกเบี้ยเร่ิมต�นร�อยละ 2.39 ต�อป�

  • สินเช่ือเช�าซื้อรถยนต�มือสอง อัตราดอกเบี้ยเร่ิมต�นร�อยละ 3.29

  • สินเช่ือเช�าซื้อรถจักรยานยนต� ไม�ต�องมีผู�ค้ําประกัน

  • อัตราดอกเบี้ยร�อยละ 1.25 ต�อเดือน

โครงการสิทธิพิเศษประกันภัยเพื่อสมาชิก กบข.  • อัตราค�าเบ้ียประกันภัยราคาถูก ยุติธรรม

ร�วมกับ บริษัท ไทยไพบูลย�ประกันภัย จํากัด และ   ตลอดจนการได�รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  

โครงการ กบข. - หอแว�น เพื่อสมาชิก ชัด ชัด • ตัดแว�นสายตาพร�อมเลนส�ราคาพิเศษ

โครงการสินเชื่อกรุงศรีเฟ�ร�สช�อยส� เพื่อสมาชิก กบข. • ผ�อนชําระสินค�าร�อยละ 0 ตั้งแต� 6-18 เดือน

โครงการสิทธิพิเศษ ซีพี ฟู�ด มาร�เก็ต เพื่อสมาชิก กบข. • ฟรีบัตรสมาชิก ซีพี ฟู�ด มาร�เก็ต พร�อมส�วนลด
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สวัสดิการเพิ่มรายได
ในป� 2554 กบข. จัดสวัสดิการเพ่ิมรายได� 2 โครงการ ได�แก� โครงการ

ตลาดนัด กบข. มีสมาชิกนําสินค�ามาร�วมจําหน�ายกว�า 700 คน 

สร�างรายได�รวมเกือบ 4,000,000 บาท นอกจากนี้ ยังจัดโครงการ 

กบข. ฝ�กอบรมอาชีพภูมิภาค เดินสายจัดหลักสูตรอบรมอาชีพให�

สมาชิก 5 ภูมิภาคท่ัวประเทศ มีสมาชิกเข�าร�วมอบรมเกือบ 10,000 คน 

โดยเป�นการจัดอบรมทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ�ใน 5 ภูมิภาค 

กบข. เดินสายจัดกิจกรรมมหกรรม กบข. สัญจรพบสมาชิก ได�แก� 

เชียงใหม� นครราชสีมา สงขลา ชลบุรี และนครปฐม 

สวัสดิการสรางความสุข
สมาชิก กบข. ส�วนหนึ่งนิยมท�องเที่ยวในกลุ�มเพื่อนสมาชิกและ

เครือญาติ ในป� 2554 กบข. จึงได�ประสานขอความร�วมมือไปยัง

สมาคมท�องเที่ยวต�างๆ ให�เสนอโครงการท�องเที่ยวทั้งในและต�าง

ประเทศในราคาพิเศษ ซึ่งก็ได�รับความนิยมจากสมาชิก กบข. เป�น

อย�างมาก โดยเฉพาะโครงการเท่ียวเกาหลี ซ่ึงสมาชิกระบุว�า ประทับใจ

เพราะราคาประหยัด อาหารอร�อย สถานที่ท�องเที่ยวจัดให�มากมาย 

นอกจากการท�องเท่ียวเป�นแพ็คเกจทัวร�แล�ว กบข. ยังได�รับความร�วมมือ

จากพันธมิตรธุรกิจต�างๆ โดยเฉพาะสวนสยามมอบส�วนลดพิเศษ

สําหรับสมาชิก กบข. และครอบครัวสําหรับเข�าชมสวนสนุก และ

สวนน้ําในราคาประหยัด 

2. ดานการลงทุน 
 “เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน 
 เพ่ือสรางผลตอบแทนท่ีมั่นคงในระยะยาว”
2.1 ปรับโครงสรางการลงทุนตางประเทศ 
เดิม กบข. ลงทุนต�างประเทศผ�านกองทุนรวม (Mutual Fund) ทําให�

ขาดความคล�องตัวในการทํางาน และค�าใช�จ�ายในการบริหารจัดการ

ค�อนข�างสูง ในป� 2554 กบข. จึงได�ดําเนินการปรับโครงสร�างการ

ลงทุนต�างประเทศตามท่ีแก�ไขใหม� เพื่อเป�ดโอกาสให� กบข. สามารถ

ว�าจ�างผู�จัดการกองทุนต�างประเทศได�โดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการสร�างผลตอบแทนการลงทุนให�มีความคล�องตัวมากข้ึน 

ลดข้ันตอนในการติดต�อซ้ือขาย รวมท้ังสามารถเข�าถึงข�อมูลของพอร�ต

ลงทุนได�รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช�วยลดค�าใช�จ�ายในการลงทุน

อีกด�วย โดยในป� 2554 กบข.ได�ดําเนินการว�าจ�างผู�จัดการกองทุน

ต�างประเทศ 9 ราย 

2.2 เพิ่มการลงทุนสินทรัพยทางเลือกใหม
ป�จจุบันสภาวะการลงทุนของโลกเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ประเทศ

พัฒนา เช�น สหรัฐอเมริกา กลุ�มประเทศยุโรปเกิดป�ญหาวิกฤติหนี้

สาธารณะ ส�งผลให�เศรษฐกิจชะลอตัว เกิดการเคลื่อนย�ายเงินทุน

จากประเทศพัฒนาไปสู�ประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียและประเทศ

เกิดใหม� เนื่องจากเศรษฐกิจยังเติบโตอย�างแข็งแกร�ง สถานการณ�ที่

เกิดขึ้นทําให�ภาวะการลงทุนมีความผันผวนสูง โอกาสในการสร�าง

ผลตอบแทนเริ่มจํากัดมากขึ้น 

ดังนั้น ในป� 2554 กบข. จึงมีแผนขยายการลงทุนไปในสินทรัพย�

การลงทุนทางเลือกใหม� เพื่อสร�างผลตอบแทนต�อเนื่อง สม่ําเสมอใน

ระยะยาว โดยในป�ที่ผ�านมา กบข. ได�เริ่มลงทุนในสินค�าโภคภัณฑ�

ในสัดส�วนร�อยละ 0.23 นอกจากนี้ ยังได�รับอนุมัติแนวทางลงทุนและ

กรอบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย�โลกและโครงสร�างพื้นฐาน เพื่อ

เตรียมพร�อมลงทุนในป� 2555
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3. ผลงานดานองคกร 
 “มุงเปนสถาบันบริหารจัดการเงินออมท่ีโปรงใส และเช่ือถือได”
3.1 บูรณาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กบข. ได�จัดทําแผนยุทธศาสตร�เทคโนโลยีสารสนเทศให�สอดคล�อง

และรองรับแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรสําหรับป� 2554-2556 ตลอดจน

ศึกษาและจัดทําแผนงานเพิ่มขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ

หลักของสํานักงานทั้ง 3 ด�าน ได�แก� ด�านลงทุน ด�านสมาชิก และด�าน

สํานักงาน ทั้งนี้ ในป� 2554 กบข.ได�ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ

การทํางานของธุรกิจหลัก เพื่อลดความซับซ�อนและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางาน อาทิเช�น ปรับปรุงกระบวนทํางานด�านสมาชิก เพื่อเพิ่ม

ความสะดวกแก�สมาชิกในการเลือกแผนการลงทุนและการจ�ายเงิน

คืนเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ  

พร�อมทั้งปรับปรุงกระบวนการทํางานด�านลงทุนเพื่อเช่ือมระบบ

สารสนเทศด�านลงทุน (Bonanza) ระบบสารสนเทศด�านสมาชิก 

(ULTIMAAS) และระบบสารสนเทศด�านบัญชี (SAP) ให�มีลักษณะ

ต�อตรงถึงกัน (Straight Through Process) ปรับปรุงระบบจัดเก็บ

เอกสาร (Infoma) ให�เป�นหมวดหมู� เพื่อให�สามารถค�นหาเอกสาร

สําคัญได�ง�ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป�นต�น รวมทั้งได�ปรับปรุงระบบ

ควบคุมการเข�าใช�ระบบสารสนเทศจากภายนอก (Remote Access) 

เป�น Virtual Desktop เพื่อให�เกดิความปลอดภัย (Security) ด�าน

สารสนเทศมากย่ิงข้ึน และเพ่ิมปริมาณพอร�ตเช่ือมต�อไว�รองรับเหตุการณ�

ฉุกเฉินและภัยพิบัติตามแผนบริหารความต�อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 

Continuity Plan) 

3.2 พัฒนากระบวนการดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ในป� 2554 กบข. ได�ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ�

การกํากับดูแลกิจการที่ดี ได�แก� นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

หลักเกณฑ�การสรรหาผู�ทรงคุณวุฒิ ลดจํานวนคณะอนุกรรมการจาก 

10 คณะเป�น 7 คณะ ปรับปรุงอํานาจหน�าท่ีและกฎบัตรคณะอนุกรรมการ 

และปรับปรุงจรรยาบรรณพนักงานและกบข. ได�จัดให�มีระบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดําเนินธุรกิจ และมีการติดตาม

ประเมินผลอย�างสม่ําเสมอ เพื่อให�ความมั่นใจว�าระบบงานที่วางไว�

สามารถดําเนินไปได�อย�างเหมาะสมกับสภาพแวดล�อมที่เปลี่ยนแปลง

ไปและสอดคล�องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได� 

นอกจากนี้ กบข. ยังมุ�งเป�นผู�นําการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต�อ

สังคม โดยใช�หลักการด�านสิ่งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล 

(Environmental, Social and Governance: ESG) ในป� 2554 กบข.

ได�ร�วมมือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) และเชิญ บลจ. 16 แห�ง 

ประชุมเพ่ือผลักดันเร่ือง ESG และสนับสนุนให�บริษัทจดทะเบียนเป�ดเผย

ข�อมูล เร่ือง ESG โดยจัดทํารายงานในรูปแบบรวมเน้ือหาอยู�ในรายงาน

ประจําป�ของบริษัทหรือแยกรูปเล�มออกมาต�างหาก  

4. ดานบุคลากร
 “มุงเปนองคกรที่มีผลการดําเนินงานเปนเลิศและมีบุคลากร
 ท่ีมีสมรรถนะสูง”

ป� 2554 เป�นป�ท่ี กบข. ได�นํารากฐานงานบุคคลท้ังด�านการบริหารและ

การพัฒนาที่ได�เตรียมความพร�อมไว�เมื่อป� 2553 มาบูรณาการเข�า

ด�วยกันอย�างเป�นระบบ เพื่อขับเคลื่อนสู�การเป�นองค�กรที่มีผลการ

ดําเนินงานเป�นเลิศ (High Performance Organization) ผ�าน

บุคลากรที่มีความสามารถและพฤติกรรมตามค�านิยมของ กบข. ซึ่ง

กําหนดให�เป�น PASIT ดังน้ี

 P : Professional มีความเป�นมืออาชีพ

 A : Achievement Orientation การมุ�งผลสัมฤทธิ์

 S : Service Minded การบริการเป�นเลิศ

 I  : Integrity การมีคุณธรรมและจริยธรรม

 T  : Team Spirit การทํางานเป�นทีม 

 

4.1 บรูณาการงานบริหารบุคลากร  
กบข. ใช�กระบวนการการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance) 

เป�นเครื่องมือในการผลักดันผลงาน (Output and Performance) 

และพฤติกรรม (Behavior) โดยให�ความสําคัญกับการประเมินความ

สําเร็จของงานจากตัวช้ีวัดความสําเร็จตามผลการปฏิบัติงาน (KPI) และ

การประเมินพฤติกรรมตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

และสมรรถนะความเป�นผู�นํา (Leadership Competency) แล�วนํา

ผลการปฏิบัติงานทั้งสองส�วนมาเช่ือมโยงสู�การจ�ายค�าตอบแทนท่ี

แตกต�างกันเป�นรายบุคคล   

 

4.2 พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง 
กบข. ได�นําผลการปฏิบัติงานท่ีได�จากกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติ

งานมาใช�ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development 

Program: IDP) รวมทั้งเป�นเกณฑ�ในการคัดเลือกพนักงานเข�าร�วม

โครงการพัฒนาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง (Maximizing Your Potential: 

MY-Potential) ซึ่งเป�นโครงการพัฒนาระยะยาวที่มุ�งเน�นให�พนักงาน

ได�เรียนรู�และพัฒนาภาวะผู�นําและพฤติกรรมตามค�านิยมที่ กบข. 

ต�องการ เพื่อเตรียมพร�อมสู�การเติบโตและทําหน�าที่พี่เลี้ยงให�กับ

พนักงานต�อไป 

นอกจากนี้ เพื่อให�การบริหารและพัฒนาของพนักงานทั้งองค�กร

สัมฤทธิ์ผล กบข. ได�เริ่มการจัดทําโครงการการพัฒนาความก�าวหน�า

ในอาชีพ (Career Development) เพื่อให�พนักงานได�ทราบถึง

โอกาสก�าวหน�าภายใน กบข. และสามารถวางแผนการพัฒนาตนเอง 

(Career Path) ให�บรรลุความสําเร็จในงานป�จจุบัน และอนาคตได�

อย�างเหมาะสม    
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รายงานทางการเงินรวมป 2554 โดยยอ

ฐานะการเงิน

งบการเงินรวม 2554 (ลานบาท) 2553 (ลานบาท) ผลตาง (รอยละ)

เงินลงทุนและหลักทรัพย�ให�ยืมตามสัญญาให�ยืมหลักทรัพย�  515,037 477,774 7.80

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 5,166 3,043 69.77

ลูกหนี้จากการลงทุน 6,161 4,836 27.40

อื่น ๆ  151  165 -8.48

รวมสินทรัพย� 526,515 485,818 8.38

เจ�าหนี้จากการลงทุน 2,469 937 163.50

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย 241 200 20.50

เงินท่ีสมาชิกไม�มีสิทธิได�รับรอจ�ายคืนกระทรวงการคลัง 146 158 -7.59

เงินรอจ�ายคืนสมาชิก 325 224 45.09

อื่น ๆ 279 279 -

รวมหนี้สิน 3,460 1,798 92.44

รวมสินทรัพย�สุทธิ 523,055 484,020 8.06
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ผลการดําเนินงานรวม

งบการเงินรวม 2554 (ลานบาท) 2553 (ลานบาท) ผลตาง (รอยละ)

รายได�เงินป�นผล ดอกเบี้ยรับและอื่น ๆ 17,009 15,137 12.37

รายได�ค�าเช�าและบริการจากอสังหาริมทรัพย� 1,116 1,069 4.40

รายได�รวม 18,125 16,206 11.84

ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน  851 886 -3.95

ค�าใช�จ�ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย�ที่มีไว�ให�เช�า 380 349 8.88

ค�าใช�จ�ายรวม  1,231 1,235 -0.32

รายได�สูงกว�าค�าใช�จ�าย 16,894 14,971 12.84

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน 619 (611) 201.31

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการจําหน�ายเงินลงทุน 9,760 7,461 30.81

กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม�เกิดขึ้นจากการปรับมูลค�า (12,208) 14,911 -181.87

ผลประโยชน�สุทธิ 15,065 36,732 -58.99

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิป 2554

สินทรัพย�สุทธิต�นงวด    484,020

- เงินรับสมาชิกและอ่ืน ๆ    28,855

- เงินรับจากกระทรวงการคลังที่เรียกว�า เงินสํารอง   15,325

- ผลประโยชน�สุทธิสําหรับป� 2554     15,065

- เงินจ�ายคืนสมาชิกและอื่น ๆ   (19,613)

- เงินที่สมาชิกไม�มีสิทธิได�รับรอจ�ายคืนกระทรวงการคลังจากการเลือกรับบําเหน็จ   (597) 

สินทรัพย�สุทธิปลายงวด   523,055

หนวย: ลานบาท
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กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (กบข.) คือกองทุนที่จัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. 2539 

(พระราชบัญญัติ กบข.) โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ

1. เป�นหลักประกันการจ�ายบําเหน็จบํานาญและให�ประโยชน�

ตอบแทนการรับราชการแก�ข�าราชการเม่ือออกจากราชการ 

2. ส�งเสริมการออมของสมาชิก

3. จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน�อื่นให�แก�สมาชิก

กบข. มีสถานะเป�นองค�กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ ไม�เป�น 

ส�วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว�าด�วยวิธีการงบประมาณ  

โดยมีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง เป�นผู�รักษาการตามพระราช-

บัญญัติ กบข. และมีหน�าที่กํากับและดูแลโดยทั่วไป 

หนาที่หลักของ กบข.
• ด�านลงทุน : กบข. มีหน�าที่ดูแลบริหารเงินออมของข�าราชการ

สมาชิก โดยนําเงินที่รับจากสมาชิกและส�วนราชการไปลงทุน เพื่อ

สร�างผลตอบแทนเฉล่ียระยะยาวท่ีเหมาะสมสูงกว�าเงินเฟ�อภายใต�

ความเสี่ยงท่ียอมรับได�  ตามวัตถุประสงค�และนโยบายการลงทุน

ที่กําหนดใน พ.ร.บ. กบข. 

• ด�านสมาชิก : กบข. มีหน�าที่บริหารฐานข�อมูลบัญชีสมาชิก การ

จัดสรรผลประโยชน�จากการลงทุน การประชาสัมพันธ�เพ่ือเสริมสร�าง

ความรู�ความเข�าใจท่ีถูกต�อง การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน�

ต�างๆ ให�แก�สมาชิก รวมถึงการจ�ายเงินและผลประโยชน�คืนให�

แก�สมาชิกเมื่อพ�นสมาชิกภาพ

เงินกองทุนของ กบข. 
กบข. ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารเงินกองทุนที่เป�นเงินออมของข�าราชการ

และเงินที่รัฐในฐานะนายจ�างส�งเข�ากองทุน เพื่อเป�นสวัสดิการและ

หลักประกันในวัยเกษียณให�แก�ข�าราชการที่เป�นสมาชิก  โดยเงินของ 

กองทุน กบข. ประกอบด�วย 

• เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐนําส�งเข�าบัญชีสมาชิก กบข. ที่เป�น

ข�าราชการอยู�ก�อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 เพ่ือชดเชยเงินบํานาญท่ี

ลดลง ทั้งนี้ สมาชิก กบข. จะมีสิทธิขอรับเงินประเดิมได�เมื่อสิ้นสุด

สมาชิกภาพ และเลือกรับบํานาญเท�านั้น

• เงินชดเชย คือ เงินที่รัฐนําส�งเข�ากองทุนเป�นประจําทุกเดือน โดย

จ�ายเพ่ิมให�แก�สมาชิก กบข. เพ่ือชดเชยสูตรบํานาญท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ซึ่งขณะนี้อยู�ในอัตราร�อยละ 2 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งน้ี สมาชิก 

กบข. จะมีสิทธิได�รับเงินชดเชยต�อเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพและเลือก

รับบํานาญเท�านั้น 

• เงินสะสม คือ เงินที่สมาชิกสะสมเข�ากองทุนเป�นประจําทุกเดือน 

ซึ่งขณะนี้อยู�ในอัตราร�อยละ 3 ของเงินเดือนสมาชิก ซึ่งเงินเดือน

ดังกล�าวไม�รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนหรือเงินเพิ่มอย�างอื่น

• เงินสมทบ คือ เงินที่รัฐสมทบเข�ากองทุนให�สมาชิก กบข. ที่สะสม

เงินเข�ากองทุนเป�นประจําทุกเดือน ซึ่งขณะนี้อยู�ในอัตราร�อยละ 3 

ของเงินเดือนสมาชิก

• เงินสํารอง คือ เงินท่ีรัฐจัดสรรเงินงบประมาณส�งเข�ากองทุนเพ่ือเป�น

เงินสํารองสําหรับการจ�ายบําเหน็จบํานาญให�แก�ข�าราชการใน

ยามที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐต�องจัดสรร

เงินงบประมาณเป�นเงินสํารองเข�ากองทุนเป�นรายป� ไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 20 ของงบประมาณรายจ�ายบําเหน็จบํานาญข�าราชการ

ประจําป� จนกว�าเงินสํารองและดอกผลจะมีจํานวน 3 เท�าของ

งบประมาณรายจ�ายบําเหน็จบํานาญข�าราชการประจําป�  

• เงินกองกลาง คือ เงินบริจาค เงินตามบัญชีเงินรายบุคคลท่ีไม�มีผู�รับ 

เป�นเงินส�วนกลางที่มิใช�ของสมาชิกคนใด 

• เงินสะสมส�วนเพิ่ม คือ เงินที่สมาชิกแจ�งความประสงค�สะสมเพิ่ม

จากอัตราปกติท่ีกําหนดไว� โดยสมาชิกสามารถส�งเงินสะสมส�วนเพ่ิม

ได�ในอัตราไม�เกินร�อยละ 12 ของเงินเดือน ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสะสม

เดิมตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแล�วต�องไม�เกินร�อยละ 15 ของ

เงินเดือน แต�รัฐจะยังคงสมทบเงินในอัตราร�อยละ 3 เช�นเดิม

ลักษณะการดําเนินงานของ กบข. 
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สมาชิก กบข.
ข�าราชการท่ีเข�ารับราชการต้ังแต�วันท่ี 27 มีนาคม 2540 ทุกคนต�องเป�น

สมาชิก กบข. แต�ข�าราชการท่ีรับราชการอยู�ก�อนวันท่ี 27 มีนาคม 2540 

มีสิทธิเลือกว�าจะเป�นสมาชิกหรือไม� ขึ้นอยู�กับความสมัครใจ  

สมาชิก กบข. ประกอบดวยขาราชการ 12 ประเภท คือ  

1,167,004 คน 
คือ จํานวนขาราชการสมาชิก กบข. 
ณ ธันวาคม 2554

รอยละ 40 
ของสมาชิก กบข. เปนขาราชการครู 

ทั้งนี้ เมื่อป� 2549 ได�มีการแก�ไขพระราชบัญญัติ กบข. เพ่ือรองรับสิทธิ

ของผู�ที่เป�นสมาชิกอีก 2 กลุ�ม คือ ให�สิทธิสมาชิก กบข. ที่โอนย�ายไป

ปฏิบัติงานท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นตามที่มีกฎหมายหรือมติ

คณะรัฐมนตรีให�คงเป�นสมาชิก กบข. ต�อไปได� และอีกกลุ�มคือ สมาชิก

ซึ่งรับราชการอยู�ในมหาวิทยาลัยที่แปรสภาพเป�นมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ และมีความประสงค�เป�นสมาชิก กบข. ต�อไป แม�

มหาวิทยาลัยจะไม�เป�นส�วนราชการแล�วก็ตาม 

 ลําดับ ประเภทขาราชการ จํานวนราย

 1. ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 444,533
 2. ข�าราชการพลเรือน   334,573
 3. ข�าราชการตํารวจ  173,898
 4. ข�าราชการทหาร  168,731 
 5. ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 21,657
 6. ข�าราชการฝ�ายตุลาการ  12,325
 7. ข�าราชการฝ�ายอัยการ 3,895
 8. ข�าราชการรัฐสภาสามัญ 2,771
 9. ข�าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน 2,252
 10. ข�าราชการตุลาการศาลปกครอง 1,622
 11. ข�าราชการสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 646
 12. ข�าราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 101
  รวม  1,167,004
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โครงสรางองคกร
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ตามมาตรา 12 แห�งพระราชบัญญัติ กบข. กําหนดให�คณะกรรมการ กบข. 

ประกอบด�วย ปลัดกระทรวงการคลังเป�นประธานกรรมการ กรรมการ

โดยตําแหน�ง กรรมการผู�แทนสมาชิก กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ และ

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เป�นกรรมการและเลขานุการของ

คณะกรรมการ 

กรรมการโดยตําแหน�ง มีจํานวน 8 คน  ประกอบด�วย ผู�อํานวยการ

สํานักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการ

คณะกรรมการข�าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา- 

การเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ-

การคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู�ว�าการธนาคารแห�งประเทศไทย 

และเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และ

ตลาดหลักทรัพย�  

กรรมการผู�แทนสมาชิกมีจํานวน 12 คน ประกอบด�วย ผู�แทนสมาชิก

จาก ข�าราชการพลเรือน ข�าราชการตุลาการ ข�าราชการอัยการ  

ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข�าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ข�าราชการรัฐสภา  ข�าราชการตํารวจ  ข�าราชการทหาร 

ข�าราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ข�าราชการศาลปกครอง  ข�าราชการ

สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและแห�งชาติ 

และข�าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน  กรรมการผู�แทนสมาชิก

มาจากการเลือกของคณะกรรมการของข�าราชการแต�ละประเภท 

ประเภทละ 1 คน ซ่ึงหลักเกณฑ�การเลือกจะเป�นไปตามท่ีคณะกรรมการ

ของข�าราชการแต�ละประเภทกําหนด

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ มีจํานวน 3 คน เป�นผู�ที่มีความรู�ความสามารถ

ที่ได�รับการเลือกจาก ประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน�ง และ

กรรมการผู�แทนสมาชิก กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ต�องไม�มีลักษณะต�อง

ห�ามดังต�อไปน้ี 

 (1) ไม�เป�นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานของ

รัฐอื่น ไล�ออก ปลดออก ให�ออก หรือเลิกจ�าง เพราะทุจริตต�อ

หน�าท่ีหรือถือว�าทุจริตต�อหน�าท่ี 

 (2) ไม�เป�นข�าราชการการเมือง ผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง สมาชิก

สภาท�องถิ่นหรือผู�บริหารท�องถิ่น หรือกรรมการ หรือที่ปรึกษา หรือ

เจ�าหน�าท่ีของพรรคการเมือง

เลขาธิการ เป�นผู�ท่ีได�รับการแต�งต้ังจากคณะกรรมการ ให�ทําหน�าท่ีเป�น

ผู�บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ�าง และรับผิดชอบในการบริหารกิจการ

ของกองทุนให�เป�นไปตามวัตถุประสงค�ของกองทุนตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข�อบังคับและนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนด รวมถึงการเป�น

ผู�แทนของกองทุนในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการป 2554
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รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2555   
(1) นายอารีพงศ� ภู�ชอุ�ม  ประธานกรรมการ
  ปลัดกระทรวงการคลัง 

(2) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน

(3) นายธรรมนิตย� สุมันตกุล รองเลขาธิการ  (แทน) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา

(4) นายวรวิทย� จําป�รัตน� ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ 

(5) นางเพ็ญจา อ�อนชิต รองเลขาธิการ (แทน) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
  และสังคมแห�งชาติ

(6) นายสมชัย สัจจพงษ� ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง       

(7) นายรังสรรค� ศรีวรศาสตร� อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

(8) นางสุชาดา กิระกุล รองผู�ว�าการ  (แทน) ผู�ว�าการธนาคารแห�งประเทศไทย

(9) นายวรพล โสคติยานุรักษ� เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(10)  นายเกษมสันต� จิณณวาโส ผู�แทนสมาชิกข�าราชการพลเรือน
    หัวหน�าผู�ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  

(11)  นายป�ญญารัตน� วิระยะวานิช ผู�แทนสมาชิกข�าราชการตุลาการ
    ผู�พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ�ภาค 7

(12)  นายวัยวุฒิ หล�อตระกูล ผู�แทนสมาชิกข�าราชการอัยการ
     อัยการอาวุโส  สํานักงานคดีอัยการสูงสุด

(13)  รองศาสตราจารย�สุรชัย ขวัญเมือง ผู�แทนสมาชิกข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย    

  ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(14)  นายกิติเดช จันทรศรีวงศ�   ผู�แทนสมาชิกข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
      ที่ปรึกษาผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาครูคณาจารย�และบุคลากร 
  ทางการศึกษา 

(15)  นางนรรัตน� พิมเสน ผู�แทนสมาชิกข�าราชการฝ�ายรัฐสภา
              เลขาธิการวุฒิสภา

(16)  พล.ต.อ.เอก อังสนานนท� ผู�แทนสมาชิกข�าราชการตํารวจ 
             รองผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ  

(17) พล.ท.อภิชาต แสงรุ�งเรือง ผู�แทนสมาชิกข�าราชการทหาร 
  เจ�ากรมอุตสาหกรรมทหาร

(18)  นายประสิทธิ์ศักดิ์  มีลาภ ผู�แทนสมาชิกข�าราชการศาลปกครอง    
  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

(19) นายสมชิต สตภูมินทร� ผู�แทนสมาชิกข�าราชการสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

(20) นายเชาวนะ ไตรมาศ ผู�แทนสมาชิกข�าราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ    
        เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ 

(21) นายพรชัย จํารูญพานิชย�กุล ผู�แทนสมาชิกข�าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน
  รองผู�ว�าการตรวจเงินแผ�นดิน

(22) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ผู�ทรงคุณวุฒิ

(23) นายณัฐชาติ จารุจินดา ผู�ทรงคุณวุฒิ 

(24)  ม.ล.ผกาแก�ว บุญเลี้ยง ผู�ทรงคุณวุฒิ 

(25) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. 
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการ มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ

กองทุนเพื่อให� กบข. ดําเนินการเป�นไปตามวัตถุประสงค�ของการ

จัดตั้งกองทุน ที่ผ�านมาได�กําหนดนโยบายการกํากับดูแลด�วยความ

ระมัดระวังรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชน�ของสมาชิกเป�นสําคัญ  

คณะกรรมการมีอํานาจหน�าที่ดังนี้ 

 (1) กําหนดนโยบาย และออกระเบียบ ข�อบังคับ  ประกาศ  และ

คําสั่งในการบริหารกิจการของกองทุน

 (2) กําหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน  ตามหลักเกณฑ�ท่ีกําหนด 

ในกฎกระทรวง

 (3) กํากับดูแลการจัดการกองทุน

 (4) ออกข�อบังคับว�าด�วยการปฏิบัติงานของเลขาธิการ  และการมอบ

อํานาจให�ผู�อื่นปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ

 (5) กําหนดค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานของสํานักงาน  และค�าใช�จ�าย

อื่นที่เกี่ยวกับกิจการของกองทุน

 (6) กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจ�ายเงิน

ของกองทุน

 (7) ออกระเบียบ ข�อบังคับ และคําส่ังเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

การบรรจุ แต�งตั้ง ถอดถอน และวินัยของพนักงานและลูกจ�าง  

ตลอดจนการกําหนดเงินเดือนและเงินอื่นรวมถึงการสงเคราะห�

และสวัสดิการ

 (8) พิจารณามอบหมายให�สถาบันการเงินจัดการเงินของกองทุน

 (9) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการ  เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย

 (10)  แต�งต้ังผู�แทนเข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ในการประชุม

ผู�ถือหุ�นของบริษัทหรือหน�วยงานอื่นใดที่กองทุนถือหุ�นอยู�

 (11) ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อให�เป�นไปตามวัตถุประสงค�ของกองทุน

ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้

วาระการดํารงตําแหนง 
ประธานกรรมการ และกรรมการโดยตําแหน�ง มีวาระการดํารงตําแหน�ง

เป�นไปตามระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน�ง ไม�มีการกําหนดระยะเวลาส้ินสุด 

แต�จะมีการเปล่ียนแปลงตัวบุคคลเม่ือมีการโยกย�ายหรือเปลี่ยนแปลง

หน�าที่การงาน 

กรรมการผู�แทนสมาชิกและกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารง

ตําแหน�งครั้งละ 2  ป� แต�จะดํารงตําแหน�งเกิน 2 วาระติดต�อกันไม�ได� 

เลขาธิการ มีวาระการดํารงตําแหน�งตามท่ีกําหนดในสัญญาจ�าง คราวละ

ไม�เกิน 4 ป� 

การเปลี่ยนแปลงกรรมการในรอบปที่ผานมา 
ป� 2554 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ดังนี้ 

กรรมการโดยตําแหนง  
 (1) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  นายอัชพร  จารุจินดา  มอบ

หมายให�นายธรรมนิตย�  สุมันตกุล  รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน�าท่ีแทน 

ตั้งแต�วันที่ 1 มิถุนายน 2554

 (2) ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ นายวรวิทย� จําป�รัตน� เข�ารับ

ตําแหน�งแทน นางสาววลัยรัตน� ศรีอรุณ ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2554

 (3) ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ�  

เข�ารับตําแหน�งแทน นายนริศ ชัยสูตร ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2554

 (4) ผู�ว�าการธนาคารแห�งประเทศไทย มอบหมายให� นางสุชาดา กิระกุล  

รองผู�ว�าการ ปฏิบัติหน�าท่ีแทน นางอัจนา ไวความดี ตั้งแต�วันท่ี 

1 ตุลาคม 2554

 (5) เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาด

หลักทรัพย� นายวรพล โสคติยานุรักษ� แทน นางทิพยสุดา ถาวรามร 

ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2554

       

กรรมการผูแทนสมาชิก  
เน่ืองจากกรรมการผู�แทนสมาชิกของข�าราชการ 11 ประเภท ส้ินสุดวาระ

การดํารงตําแหน�งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ดังนั้น คณะกรรมการ

ของข�าราชการแต�ละประเภทได�ดําเนินการเลือกกรรมการผู�แทนสมาชิก

ชุดใหม� และแจ�งชื่อให� กบข. ทราบ โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังน้ี 

 (1) กรรมการผู�แทนสมาชิกข�าราชการพลเรือน นายเกษมสันต�  จิณณวาโส  

แทน นางเบญจา หลุยเจริญ  

 (2) กรรมการผู�แทนสมาชิกข�าราชการอัยการ นายวัยวุฒิ หล�อตระกูล  

แทน นายถาวร พานิชพันธ�  

 (3) กรรมการผู�แทนสมาชิกข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

รองศาสตราจารย�สุรชัย ขวัญเมือง แทน ศาสตราจารย�ปริญญา จินดาประเสริฐ  

 (4) กรรมการผู�แทนสมาชิกข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  - นายวิศร�  อัครสันตติกุล แทนนายวีระกุล อรัณยะนาค ต้ังแต�

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2554  

  - นายกิติเดช จันทรศรีวงศ� แทนนายวิศร� อัครสันตติกุล ต้ังแต�

วันท่ี  1 ตุลาคม 2554

 (5) กรรมการผู�แทนสมาชิกข�าราชการฝ�ายรัฐสภา นางนรรัตน�  พิมเสน 

แทน นางอุมาสีว� สอาดเอ่ียม  

 (6) กรรมการผู�แทนสมาชิกข�าราชการทหาร พล.ท.อภิชาต  แสงรุ�งเรือง  

แทน พล.ท.รัตนพันธุ� โรจนะภิรมย� 

 (7) ก ร ร ม ก า ร ผู� แ ท น ส ม า ชิ ก ข� า ร า ช ก า ร ศ า ล ป ก ค ร อ ง 

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ แทน นายประสาท พงษ�สุวรรณ

 (8) กรรมการผู�แทนสมาชิกข�าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน 

นายพรชัย จํารูญพานิชย�กุล แทน นายพิศิษฐ� ลีลาวชิโรภาส
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
ด�วยกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน ประกอบด�วย ศาสตราจารย�

วรภัทร  โตธนะเกษม นางสาวนวพร  เรืองสกุล และนางพรรณี  สถาวโรดม 

สิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน�ง คณะกรรมการในการประชุมเมื่อเดือน

ตุลาคม 2554 ได�พิจารณาเลือกผู�ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม�มี

ลักษณะต�องห�ามตามที่พระราชบัญญัติ กบข. กําหนด เป�นกรรมการ

ผู�ทรงคุณวุฒิแทนผู�ที่พ�นวาระการดํารงตําแหน�ง โดยมีวาระการดํารง

ตําแหน�งตั้งแต�วันที่ 20 ตุลาคม 2554 ดังนี้ 

 (1)  คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม  

 (2)  นายณัฐชาติ  จารุจินดา 

 (3)  ม.ล.ผกาแก�ว บุญเลี้ยง  

การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการกําหนดให�มีการประชุมเป�นประจําสม่ําเสมออย�างเป�น

ทางการไว�เป�นการล�วงหน�าอย�างน�อยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธสัปดาห�

ท่ี 3 ของเดือน และอาจมีการประชุมเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดย

มีการกําหนดวาระประจําหรือเป�นไปตามแผนงานไว�เป�นการล�วงหน�า

ก�อนการประชุม

ฝ�ายเลขานุการที่ประชุมของคณะกรรมการ ได�มีการประสานงานกับ

กรรมการอย�างใกล�ชิดและมีการส่ือสารข�อมูลข�าวสารระหว�างกัน

ตลอดเวลา ก�อนการประชุมจะจัดทําวาระการประชุม พร�อมสรุป

รายละเอียดประกอบของแต�ละวาระเสนอประธานกรรมการเพ่ือ

พิจารณาเห็นชอบ จากนั้นจึงจัดส�งหนังสือเชิญประชุม พร�อมเอกสาร

ประกอบวาระการประชุมที่มีข�อมูลและรายละเอียดประกอบการ

พิจารณาท่ีครบถ�วนและเพียงพอต�อการตัดสินใจส�งให�คณะกรรมการ

ล�วงหน�าก�อนการประชุม 7 วัน เพื่อให�กรรมการมีเวลาเพียงพอท่ีจะ

ศึกษาข�อมูลก�อนการประชุม 

ในการประชุม ประธานกรรมการจะทําหน�าที่ประธานการประชุม  ได�

เป�ดโอกาสให�กรรมการทุกคนเสนอความคิดเห็นและอภิปรายกันอย�าง

เป�ดเผยและเสรี หากวาระใดที่กรรมการคนใดมีประเด็นความขัดแย�ง

ทางผลประโยชน�หรือมีส�วนได�เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา กรรมการดังกล�าว

จะไม�เข�าร�วมการประชุมเพื่อพิจารณาในวาระน้ัน ๆ   ซ่ึงเป�นไปตามที่

กฎหมายกําหนด   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให�ถือเสียงข�างมาก 

กรรมการคนหนึ่งให�มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

คาตอบแทนกรรมการ 
กบข. จ�ายค�าตอบแทนให�กรรมการแต�ละคน ตามหลักเกณฑ�และ

อัตราท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ� และอัตรา

ค�าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ กบข. ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 

2547 ซึ่งประกาศดังกล�าวได�รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี สาระ

สําคัญคือ กบข. จะจ�ายค�าตอบแทนให�กรรมการเป�นรายเดือน เฉพาะ

เดือนที่เข�าประชุม หากเดือนใดไม�มีการประชุมหรือมีการประชุม

แต�ไม�เข�าร�วมประชุมจะไม�มีการจ�าย โดยประธานกรรมการจะได�

ค�าตอบแทน 10,000 บาทต�อเดือน และกรรมการจะได�รับ 8,000 บาท

ต�อเดือน ทั้งนี้ กบข. ไม�มีการจ�ายเงินโบนัสให�แก�กรรมการ 

ป� 2554 กบข. จ�ายค�าตอบแทนการเข�าร�วมประชุมกรรมการ จํานวน 

1,946,000 บาท 



รายงานประจําปี 2554 I 15 ปี กบข.

60

สรุปการเขารวมประชุมของกรรมการ ในป 2554

ที่ ชื่อ สกุล จํานวนครั้งที่เขาประชุม / การประชุมรวม

1  นายอารีพงศ�  ภู�ชอุ�ม  9/12

2  นายวรวิทย�  จําป�รัตน� * 3/3

3  นายธรรมนิตย�  สุมันตกุล  7/7 

4  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  7/12

5  นางเพ็ญจา  อ�อนชิต 11/12 

6  นายสมชัย  สัจจพงษ� * 2/3

7  นายรังสรรค�  ศรีวรศาสตร� *  8/12

8  นางสุชาดา  กิระกุล 2/3

9  นายวรพล  โสคติยานุรักษ� 3/3

10  นายเกษมสันต�  จิณณวาโส 5/6

11  นายป�ญญารัตน�  วิระยะวานิช 11/12

12  นายวัยวุฒิ  หล�อตระกูล 6/6

13  รองศาสตราจารย�สุรชัย  ขวัญเมือง 6/6

14  นายกิติเดช  จันทรศรีวงศ� 3/3

15  นางนรรัตน�  พิมเสน 5/6

16  พล.ต.อ.เอก  อังสนานนท� 11/12

17  พล.ท.อภิชาต  แสงรุ�งเรือง  6/6

18  นายเชาวนะ  ไตรมาศ 6/12

19  นายประสิทธ์ิศักดิ์  มีลาภ 6/6

20  นายสมชิต  สตภูมินทร�  12/12

21  นายพรชัย  จํารูญพานิชย�กุล 4/6

22  คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม 1/2

23  นายณัฐชาติ  จารุจินดา 1/2

24  ม.ล.ผกาแก�ว  บุญเลี้ยง 2/2

25  นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย  12/12

หมายเหตุ  * นับรวมการมอบหมายผู�เข�าร�วมประชุมแทน
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สรุปการเขารวมประชุมของกรรมการที่พนวาระการดํารงตําแหนงระหวางป 2554 

ที่ ชื่อ สกุล จํานวนครั้งที่เขาประชุม / การประชุมรวม

1  นางสาววลัยรัตน�  ศรีอรุณ * 8/9

2  นายอัชพร  จารุจินดา  2/5

3  นายนริศ  ชัยสูตร *  9/9

4  นางอัจนา  ไวความดี 8/9  

5  นางทิพยสุดา  ถาวรามร 8/9

6  นางเบญจา  หลุยเจริญ 3/6

7  นายถาวร  พานิชพันธ�    1/6

8  ศาสตราจารย�ปริญญา  จินดาประเสริฐ 5/6

9   นายวีระกุล  อรัณยะนาค 6/6

10  นายวิศร�  อัครสันตติกุล 3/3

11  นางอุมาสีว�  สอาดเอี่ยม 5/6

12  พล.ท.รัตนพันธุ�  โรจนะภิรมย� 4/6

13  นายประสาท  พงษ�สุวรรณ� 5/6

14  นายพิศิษฐ�  ลีลาวชิโรภาส 5/6

15  ศาสตราจารย�วรภัทร  โตธนะเกษม 6/10

16  นางสาวนวพร  เรืองสกุล 6/10

17  นางพรรณี  สถาวโรดม 8/10

หมายเหตุ    * นับรวมการมอบหมายผู�เข�าร�วมประชุมแทน
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คณะอนุกรรมการป 2554
คณะอนุกรรมการของ กบข. มีจํานวน 7 คณะ ประกอบด�วย
คณะอนุกรรมการที่กําหนดโดยพระราชบัญญัติ กบข. จํานวน 2 คณะ 
คือ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน และคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ� 
และคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการมีมติแต�งต้ังเพ่ือปฏิบัติหน�าที่
เฉพาะด�านอีกจํานวน  5 คณะ ประกอบด�วย คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล และคณะอนุกรรมการประเมินผลงาน
และพิจารณาค�าตอบแทน    

ทั้งน้ี ในป� 2554  คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนมีการประชุมรวม  13 ครั้ง อนุกรรมการเข�าร�วมประชุมเฉลี่ยร�อยละ 74.03

รายชื่อคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

1.  นายสมชัย  สัจจพงษ� ประธานอนุกรรมการ แทนนายนริศ ชัยสูตร ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2554

2.  นายธาริฑธิ์  ป��นเป��ยมรัษฎ� ผู�แทนธนาคารแห�งประเทศไทย 

3.  ม.ล.ผกาแก�ว  บุญเลี้ยง ผู�ทรงคุณวุฒิ แทน ศาสตราจารย�วรภัทร โตธนะเกษม นางสาวนวพร เรืองสกุล  

4.   นายเกษมสันต�  จิณณวาโส ผู�ทรงคุณวุฒิ นายเตชะพิทย� แสงสิงแก�ว และนายศุภวุฒิ สายเชื้อ 

5.  นายป�ญญา  จรรยารุ�งโรจน� ผู�ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต�วันที่ 20 ตุลาคม 2554

6.  นายชัยวัฒน�  โควาวิสารัช ผู�ทรงคุณวุฒิ 

7.  นายศุภวุฒิ  สายเชื้อ ที่ปรึกษา ตั้งแต�วันที่ 20 ตุลาคม 2554 

8.  นางทิพยสุดา  ถาวรามร ที่ปรึกษา ตั้งแต�วันที่ 21  มีนาคม 2555

9.  นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย อนุกรรมการและเลขานุการ 

10. นายยิ่งยง  นิลเสนา   ผู�ช�วยเลขานุการ  

1. คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน  
คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนเป�นคณะอนุกรรมการท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

มาตรา 30 แห�งพระราชบัญญัติ กบข. มีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้

 (1) ให�คําแนะนําปรึกษาด�านการลงทุนต�อคณะกรรมการ

 (2) ให�คําแนะนําปรึกษาด�านการกําหนดหลักเกณฑ�การคัดเลือก

สถาบันการเงินที่จะมอบหมายให�จัดการเงินของกองทุน

 (3) ติดตามดูแลการดําเนินงานของสถาบันการเงินท่ีได�รับมอบหมาย

ให�จัดการเงินของกองทุน

 (4) รายงานผลการดําเนินการด�านการลงทุนและเสนอความเห็น

ต�อคณะกรรมการ

 (5) ปฏิบัติการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ซึ่ง

คณะกรรมการมอบหมายที่สําคัญ เช�น ให�อนุมัติการลงทุนของ

สํานักงานในวงเงินที่กําหนด และการอนุมัติการดําเนินการภายใต�

หลักเกณฑ�ที่คณะกรรมการกําหนด 
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ทั้งนี้ ป� 2554 มีการประชุมรวม 6 คร้ัง อนุกรรมการเข�าร�วมประชุมเฉลี่ยร�อยละ 92.59

2. คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ  
คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ�เป�นคณะอนุกรรมการท่ีจัดตั้งขึ้น

ตามมาตรา 32 แห�งพระราชบัญญัติ กบข.  มีอํานาจหน�าที่ ดังนี้ 

 (1) เป�นสื่อกลางระหว�างกองทุนกับสมาชิก ตลอดจนเสริมสร�าง

ความรู�ความเข�าใจแก�สมาชิก

 (2) เผยแพร�ข�อมูล ข�าวสาร และรายงานความคืบหน�าของการ

จัดการกองทุน

 (3) รับฟ�งความคิดเห็นและป�ญหาต�าง ๆ จากสมาชิก

 (4) พิจารณาเสนอแนะต�อคณะกรรมการเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ

และสิทธิประโยชน�อื่นให�แก�สมาชิก

 (5) ปฏิบัติการในเร่ืองอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

รายชื่อคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

1.  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ประธานอนุกรรมการ 

2.  นางจินดา  สังข�ศรีอินทร� ผู�แทนกรมบัญชีกลาง 

3.  นางทัศนีย�  ไตรอรุณ  ผู�แทนกรมประชาสัมพันธ� 

4   นายเอนก  เพิ่มวงศ�เสนีย� ผู�แทนสมาชิก แทน พล.ท. สุริยันห� ป�อมเป��น 

5.  นายชาติชาย  อัครวิบูลย� ผู�แทนสมาชิก ผู�ช�วยศาสตราจารย�อชิตพล ศศิธรานุวัฒน� นายไพฑูรย�  พิมพ�ทอง 

6.  รองศาสตราจารย�วิทยา จันทร�ศิลา ผู�แทนสมาชิก พล.ต.ต.หญิง ศิริจันทร�  จันทร�แสงสว�าง  

7.  นายอุทร  พินิจมนตรี ผู�แทนสมาชิก และนางกาญจนารัตน�  ลีวิโรจน� ตั้งแต�วันที่ 4  สิงหาคม 2554 

8.  พล.อ.ต.ยรรยง  คันธสร ผู�แทนสมาชิก 

9.  นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย อนุกรรมการและเลขานุการ 

10. นางศรีกัญญา  ยาทิพย� ผู�ช�วยเลขานุการ 
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3. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ  
คณะอนุกรรมการตรวจสอบเป�นคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ

แต�งตั้งเพื่อให�เป�นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีอํานาจ

หน�าที่ ดังนี้ 

 1. สอบทานให�รายงานทางการเงินมีความถูกต�องครบถ�วนและ

เป�ดเผยข�อมูลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีความ

น�าเช่ือถือ โดยนําเสนอรายงานผลการสอบทานรายงานทางการเงิน

ประจําป�ต�อคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ และ

อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสที่ผ�านการสอบทานจากผู�สอบบัญชี

แล�ว

 2. สอบทานความมีประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง ระบบ

การควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน รวมถึง

  2.1 กํากับดูแลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร�าง อัตรากําลัง

และการข้ึนเงินเดือนประจําป�ของฝ�ายตรวจสอบภายในโดยรวมให�

เป�นไปอย�างเหมาะสม

  2.2 ให�ความเห็นชอบในการแต�งต้ัง ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การขึ้นเงินเดือนประจําป� ถอดถอน โยกย�าย และเลิกจ�างผู�บริหาร

สูงสุดของฝ�ายตรวจสอบภายใน

  2.3 กํากับดูแลการปฏิบัติหน�าที่ของฝ�ายตรวจสอบภายในให�

ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

รายชื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1.  คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ  แต�งตั้งใหม�แทนอนุกรรมการชุดเดิมที่สิ้นสุดวาระ 

2.  นางเพ็ญจา อ�อนชิต อนุกรรมการ นายรังสรรค� ศรีวรศาตร� นางอัจนา ไวความดี นายถาวร พานิชพันธ�   

3.  นางสุชาดา กิระกุล อนุกรรมการ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท� นายประวิตร นิลสุวรรณากุล และ 

4.  นายป�ญญารัตน� วิระยะวานิช อนุกรรมการ นางจันทรา อาชวานันทกุล  ตั้งแต�วันที่ 9  มกราคม 2555

5.  นายกิติเดช จันทรศรีวงศ� อนุกรรมการ 

6.  รศ.อังครัตน� เพรียบจริยวัฒน� ที่ปรึกษา 

7.  นางสาวนัชชา พรตปกรณ�   เลขานุการ 

ผู�ตรวจสอบ รวมทั้งมีความเป�นอิสระและสามารถปฏิบัติงาน

ตรวจสอบได�อย�างมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานและอนุมัติ

กฎบัตรและแผนงานของฝ�ายตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานประสิทธิผลของระบบการกํากับการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข�องกับการ

ดําเนินงานของกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ

 4. รายงานเสนอต�อคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ-

ข�าราชการเพ่ือให�พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการท่ี

เหมาะสมเก่ียวกับ

  - การดําเนินงานของกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการท่ีผิดปกติ

  - การตรวจสอบข�อร�องเรียน การแจ�งเบาะแส หรือกรณีที่มี

ข�อสงสัยเกี่ยวกับความขัดแย�งทางผลประโยชน� การทุจริตหรือการ

ปฏิบัติหน�าที่โดยฝ�าฝ�นกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับหรือมติของ

คณะกรรมการที่เก่ียวกับการบริหารกองทุนบําเหน็จบํานาญ-

ข�าราชการ การดําเนินการที่อาจก�อให�เกิดความเสียหายแก�กองทุน

การดําเนินการที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน หรือการ

ดําเนินการท่ีผิดจรรยาบรรณของกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ

 5. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข�าราชการมอบหมาย
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4. คณะอนุกรรมการกฎหมาย  
คณะอนุกรรมการกฎหมายเป�นคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ

แต�งตั้ง มีอํานาจหน�าที่ ดังนี้ 
 (1) พิจารณาให�คําปรึกษาแนะนําด�านกฎหมายที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
 (2) พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองสาระสําคัญของร�าง

กฎหมาย ข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของกองทุนให�
สอดคล�องกับหลักการและเจตนารมณ�

 (3) ปฏิบัติหน�าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

รายชื่อคณะอนุกรรมการกฎหมาย 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

1. นายวัยวุฒิ หล�อตระกูล   ประธานอนุกรรมการ แต�งตั้งใหม�แทนอนุกรรมการชุดเดิมที่สิ้นสุดวาระ    

2. นายธรรมนิตย�  สุมันตกุล อนุกรรมการ นายถาวร พานิชพันธ� นางสาวสุทธิรัตน� รัตนโชติ    

3. นายป�ญญารัตน�  วิระยะวานิช อนุกรรมการ นางอุมาสีว� สอาดเอ่ียม นายเชาวนะ ไตรมาศ และ  

4. นายประสิทธ์ิศักดิ์  มีลาภ อนุกรรมการ นายประสาท พงษ�สุวรรณ ตั้งแต�วันที่ 9 มกราคม 2555

 

5. นางอัจนา ไวความดี ที่ปรึกษาด�านลงทุน ตั้งแต�วันที่ 26  สิงหาคม 2554

6. นางทิพยสุดา ถาวรามร ท่ีปรึกษาด�านลงทุน 

7. นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย อนุกรรมการและเลขานุการ 

8. นายสุจินดา  สุขุม ผู�ช�วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ ป� 2554  มีการประชุมรวม  7 คร้ัง  อนุกรรมการเข�าร�วมประชุมเฉลี่ยร�อยละ 80.85
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5. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงเป�นคณะอนุกรรมการที่

คณะกรรมการแต�งตั้ง มีอํานาจหน�าที่  
 (1) เสนอกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง

ที่ยอมรับได� (Risk Appetite) ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยงโดยรวมของ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ ท้ังความเส่ียงของสํานักงานและ
ความเส่ียงของเงินกองทุนต�อคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ-
ข�าราชการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 (2) ประเมินและทบทวนความเพียงพอ รวมท้ังความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงของกองทุน-
บําเหน็จบํานาญข�าราชการ

 (3) กําหนดกลยุทธ� แนวปฏิบัติ หรือมาตรการในการบริหาร
ความเส่ียง รวมถึงการติดตามกํากับดูแล เพ่ือให�ม่ันใจว�าการป�องกัน
ความเสี่ยงของกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการอยู�ในระดับที่
กําหนดและสอดคล�องกับนโยบายการบริหารความเส่ียงที่ได�รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ

 (4) ส�งเสริมให�เกิดวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง ท้ังในระดับ
สํานักงานและระดับคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ-
ข�าราชการ และคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จ-
บํานาญข�าราชการแต�งตั้ง รวมถึงการกําหนดมาตรการที่เอื้อให�
เกิดความถูกต�องและความเป�นอิสระในการตรวจวัด ควบคุม และ
รายงานความเสี่ยง เพื่อให�การติดตามและประเมินความเสี่ยงทั้ง
องค�กรเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ

 (5) ปฏิบัติหน�าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จ-
บํานาญข�าราชการมอบหมาย

รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

1. นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานอนุกรรมการ แต�งตั้งใหม�แทนอนุกรรมการชุดเดิมที่สิ้นสุดวาระซึ่งประกอบด�วย 

2. รองศาสตราจารย�สุรชัย  ขวัญเมือง อนุกรรมการ นางพรรณี สถาวโรดม นางทิพยสุดา ถาวรามร 

3. นางทิพยสุดา ถาวรามร อนุกรรมการ นายป�ญญารัตน� วิระยะวานิช

4. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล อนุกรรมการ

5. นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย อนุกรรมการ 

6. นางกุลภัทรา  สิโรดม ที่ปรึกษา 

7. นางสาวนัชชา  พรตปกรณ� เลขานุการ 

ทั้งน้ี ป� 2554  มีการประชุมรวม  2 คร้ัง อนุกรรมการเข�าร�วมประชุมเฉลี่ยร�อยละ 87.5
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รายชื่อคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล  

ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1. ม.ล. ผกาแก�ว บุญเลี้ยง ประธานอนุกรรมการ แต�งตั้งคณะอนุกรรมการแทนชุดเดิมท่ีสิ้นสุดวาระ

2. นางสุชาดา กิระกุล อนุกรรมการ ประกอบด�วย นางอัจนา ไวความดี นางทิพยสุดา ถาวรามร 

3. นายสมชิต สตภูมินทร� อนุกรรมการ นายเชาวนะ  ไตรมาศ และ นายพิศิษฐ�  ลีลาวชิโรภาส

4. นายพรชัย จํารูญพานิชย�กุล อนุกรรมการ ต้ังแต�วันที่ 9 มกราคม 2555

 

5. นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย อนุกรรมการและเลขานุการ 

6. นางสาวรุ�งนภา  วิสฤตาภา ผู�ช�วยเลขานุการ 

6. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล   
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลเป�นคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ

แต�งตั้ง มีอํานาจหน�าที่ ดังนี้ 
 (1) กําหนดหรือทบทวนนโยบายกํากับดูแลกิจการของกองทุน-

บําเหน็จบํานาญข�าราชการให�เป�นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีซึ่งเป�นที่ยอมรับและเสนอความเห็นต�อคณะกรรมการ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ

 (2) พิจารณาผลการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการของ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการและเสนอความเห็นต�อคณะ
กรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ เก่ียวกับการปรับปรุง
การกํากับดูแลกิจการตามความจําเป�น

 (3) ปฏิบัติหน�าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จ-
บํานาญข�าราชการมอบหมาย

ทั้งนี้ ป� 2554  มีการประชุมรวม  2 คร้ัง  อนุกรรมการเข�าร�วมประชุมเฉลี่ยร�อยละ 90
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7. คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสรางองคกร
และคาตอบแทน   
คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร�างองค�กรและค�าตอบแทนเป�น

คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต�งตั้ง  มีอํานาจหน�าที่พิจารณา

โครงสร�างองค�กร กําหนดหน�าที่ความรับผิดชอบของแต�ละฝ�ายงาน 

วิเคราะห�และกําหนดอัตรากําลัง รวมทั้งโครงสร�างเงินเดือนและ

ค�าตอบแทนท่ีเหมาะสมให�แก�พนักงาน และเสนอคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาอนุมัติต�อไป

รายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสรางองคกรและคาตอบแทน 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

1. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ประธานอนุกรรมการ คณะกรรมการมีมติยกเลิกคณะอนุกรรมการชุดนี้ และโอนหน�าที่ไป 

2. นายรังสรรค�  ศรีวรศาสตร� อนุกรรมการ ยังคณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค�าตอบแทน 

3. ศาสตราจารย�ปริญญา  จินดาประเสริฐ อนุกรรมการ ตั้งแต�วันที่ 9 มกราคม 2555 ซึ่งประกอบด�วย

4. ศาสตราจารย�วรภัทร  โตธนะเกษม อนุกรรมการ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เป�นประธานอนุกรรมการ

5. นางสาวดุษฎี  ราชเมืองฝาง อนุกรรมการ นายสมชัย สัจจพงษ� คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 

6. นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย อนุกรรมการ นายณัฐชาติ จารุจินดา และ ม.ล.ผกาแก�ว บุญเลี้ยง เป�นอนุกรรมการ

ทั้งน้ี ป� 2554  มีการประชุมรวม 4 คร้ัง  

 

คาตอบแทนอนุกรรมการ 
กบข. จ�ายค�าตอบแทนให�อนุกรรมการแต�ละคน ตามหลักเกณฑ�และ

อัตราท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ�และอัตรา

ค�าตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ กบข. ลงวันที่ 27 ตุลาคม 

2547 ซึ่งประกาศดังกล�าวได�รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

สาระสําคัญ คือ กบข. จะจ�ายค�าตอบแทนให�อนุกรรมการเป�นรายเดือน 

เฉพาะเดือนท่ีเข�าประชุมเป�น หากเดือนใดไม�มีการประชุมหรือมีการ

ประชุมแต�ไม�เข�าร�วมประชุม จะไม�มีการจ�าย โดยประธานอนุกรรมการ

จะได�รับค�าตอบแทน 5,000 บาทต�อเดือน และอนุกรรมการจะได�รับ 

4,000 บาทต�อเดือน 

ป� 2554 กบข. จ�ายค�าตอบแทนการเข�าร�วมประชุมอนุกรรมการ

ทุกคณะ จํานวน 1,044,000 บาท 
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ กบข. ประกอบด�วยกรรมการ 3 - 5 คน 

และที่ปรึกษา 2 คน โดยมีอํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบในการ

สอบทานรายงานทางการเงินให�มีความถูกต�องครบถ�วนและเป�ดเผย

ข�อมูลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สอบทานความมีประสิทธิผล

ของการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับและ

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข�อง เพื่อให� กบข. มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ในรอบป� 2554 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได�ปฏิบัติงานตามขอบเขต

อํานาจหน�าที่ดังกล�าว โดยมีการประชุมรวม 6 คร้ัง ซึ่งมีอนุกรรมการ

เข�าร�วมประชุมร�อยละ 87.50 ท้ังนี้สาระสําคัญในการปฏิบัติหน�าท่ีมี

ดังนี้ 

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินประจําป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

และงบการเงินรายไตรมาสป� 2554 ของ กบข. และงบการเงินรวม

ของ กบข. และบริษัทย�อย โดยมีความเห็นว�างบการเงินได�จัดทําข้ึน

อย�างถูกต�อง เชื่อถือได� เป�นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

และมีการเป�ดเผยข�อมูลอย�างเพียงพอ 

 

 ในการสอบทานงบการเงินของ กบข. ผู�สอบบัญชีจากสํานักงาน

การตรวจเงินแผ�นดินได�ร�วมประชุมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ทุกคร้ัง และผู�สอบบัญชีได�ให�ข�อสังเกตท่ีเป�นประโยชน�ต�อการปรับปรุง

การบริหารงานของ กบข.

2. สอบทานความมีประสิทธิผลและความเพียงพอของการจัดการ

ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน สอบทานการตรวจสอบ

ภายในให�ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง และ

สอบทานรายงานการควบคุมภายในของ กบข. 

 

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาผลการประเมินและการ

จัดการความเสี่ยงและผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน

ของฝ�ายงานต�างๆ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน

ว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และ

ติดตามผลการปรับปรุงแก�ไขระบบและวิธีปฏิบัติงานด�านต�างๆ 

โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว�าการควบคุมภายใน

และการจัดการความเส่ียงของ กบข. โดยรวมอยู�ในเกณฑ�ดี 

3. สอบทานประสิทธิผลของระบบการกํากับการปฏิบัติงานตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข�องกับการ

ดําเนินงานของ กบข. ซึ่งพบว�า โดยทั่วไปมีการปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบข�อบังคับ ท้ังนี้ มีเรื่องระเบียบหลักเกณฑ�ค�าใช�จ�ายใน

การเดินทางที่ออกมานานและไม�สอดคล�องกับตลาด ทําให�มีความ

ไม�ชัดเจนในทางปฏิบัติ ซึ่งฝ�ายบริหารได�ปรับปรุงหลักเกณฑ�ให�

เหมาะสมและมีการนําเสนอคณะกรรมการอนุมัติและออกระเบียบ

ใหม�เรียบร�อยแล�ว นอกจากนี้มีเรื่องการกําหนดค�าความปลอดภัย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม�ครบถ�วนซึ่งฝ�ายบริหารได�แก�ไข

เรียบร�อยแล�วเช�นกัน

4. ทบทวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ�าย

ตรวจสอบภายในให�เป�นไปตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีและเป�น

สากล 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจําป� 2554 ทั้งภาพรวม

และแต�ละบุคคลเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบตามแนวทางการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ได�นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน

ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบต�อคณะกรรมการ ป�ละ 2 ครั้ง 

   

(คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิรรม)  
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ 
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บริหารองคกรแบบบูรณาการเพ่ือสรางมูลคาสูงสุด
กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (กบข.) ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการมีระบบบริหารจัดการบูรณาการเชิงรุก (Proactive Integrated 

Management) ท่ีมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค�กร โดยมีเป�าหมายเพ่ือให�

เกิดระบบ Governance Risk Compliance หรือ GRC ท่ีดี ซ่ึงหมายถึง

การเป�นองค�กรที่มีการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) มีการ

บริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective Risk Management) 

และมีการปฏิบัติงานตามระเบียบ และกฎเกณฑ�อย�างถูกต�องและ

เหมาะสม (Regulatory Compliance) 

ในการบริหารจัดการให� กบข. เป�นองค�กรที่มี GRC ที่ดีนั้น กบข. 

ให�ความสําคัญในการบริหารองค�ประกอบสําคัญ 3 ประการ ที่เป�น

กลไกขับเคลื่อน GRC นั่นคือ คน (People) กระบวนการ (Process) 

และเทคโนโลยี (Technology) เพื่อช�วยให� กบข. สามารถ 

• เข�าใจและจัดลําดับความสําคัญต�อความคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสีย 

(Stakeholders) 

• กําหนดวัตถุประสงค�หรือทิศทางขององค�กรให�สอดคล�องกับมูลค�า

และความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข�อง 

• บรรลุวัตถุประสงค�ตามเป�าหมายที่กําหนด โดยเพิ่มประสิทธิภาพ

การเฝ�าระวังความเสี่ยง (Risk Profile) การปกป�องคุณค�าของ

องค�กร (Value) และการดําเนินงานภายใต�ขอบเขตของกฎหมาย 

สัญญา ระบบภายใน สังคมและจริยธรรม 

• จัดทําและให�ข�อมูลเก่ียวข�องท่ีเช่ือถือได�และทันเวลาต�อผู�มีส�วนได�เสีย 

• ส�งเสริมการวัดความมีประสิทธิผลของการดําเนินงาน โดย กบข. มี

เป�าหมายว�า บุคลากรใน กบข. ทุกระดับต�องมีจิตสํานึกและส�วนร�วม

ในการจัดการความเสี่ยงขององค�กรควบคู�ไปกับการดําเนินงาน

อย�างเป�นระบบและต�อเนื่อง 

• มั่นใจว�าจะมีการจัดการเชิงรุกที่ใช�ประโยชน�จากโอกาสและ

ทรัพยากรที่มีอยู�อย�างเต็มที่  เพื่อเสริมสร�างคุณค�าสูงสุดให�แก�

สมาชิกและสังคม

 

การบริหารความเส่ียง กบข.

โครงสรางการกํากับดูแล กับ ระบบการบริหาร
ความเส่ียงของ กบข.

คณะกรรมการ กบข.

อนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง อนุกรรมการตรวจสอบ

เลขาธิการ

ฝาย
ตรวจสอบภายใน

กลุมงาน
บริหารความเสี่ยง

หนวยงานเจาของ
ความเสี่ยง
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โครงสร�างฯ และวัฒนธรรมองค�กรที่ให�ความสําคัญต�อการบริหาร

ความเสี่ยงช�วยส�งเสริมให�การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล 

กบข. มีโครงสร�างการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการในด�าน

การกํากับดูแลมีคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการตรวจสอบเป�นผู�สนับสนุน

งานของคณะกรรมการ 

ในป� 2554 คณะกรรมการ กบข. ได�ทบทวนโครงสร�าง กฎบัตร และ

อํานาจหน�าที่ของคณะอนุกรรมการชุดต�างๆ เพื่อให�สอดคล�องกับ

พัฒนาการการดําเนินงานและแนวปฏิบัติสากล คณะกรรมการให�

ความสําคัญกับการสร�างวัฒนธรรมบริหารความเส่ียงโดยมอบหมาย

ภาระกิจส�งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยงให�แก�คณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและผู�บริหารระดับสูง

ผู�บริหารและฝ�ายงานต�างๆ ซึ่งเป�นเจ�าของความเสี่ยง จะได�รับ

นโยบายหรือแนวคิดในการปฏิบัติงานที่กําหนดให�ตระหนักถึงการ

บริหารความเสี่ยงในกระบวนการทํางาน ซึ่งหมายถึงการพิจารณา

ป�จจัยเสี่ยงและต�นเหตุที่จะทําให�การทํางานไม�บรรลุวัตถุประสงค� 

ทั้งนี้ เพื่อหาวิธีบริหารและจัดการความเส่ียง นอกจากนี้ กบข. ยังมี

การกําหนดมาตรการท่ีเอ้ือให�เกิดความถูกต�องและอิสระในการตรวจวัด 

การควบคุม และการรายงานความเสี่ยง

ความเส่ียงของ กบข.  
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงคือผู�พิจารณากระบวนการ

บริหารความเสี่ยงของ กบข. ซึ่งผ�านการทบทวนแนวทางประเมิน

ความเสี่ยง และการควบคุมภายในโดยหน�วยงานเจ�าของความเสี่ยง 

(Risk Control Self Assessment) ภายใต�แนวทางวิเคราะห�สาเหตุ

ความเสีย่ง   (Root Causes)  และกาํหนดแนวทางการป�องกนัความเสีย่ง

ที่อาจเกิดจากสาเหตุต�างๆ ดังกล�าว ทั้งนี้เพื่อให�มั่นใจว�า กบข. มี   

การบริหารจัดการความเส่ียงอยู�ในระดับท่ียอมรับได� เพ่ือประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการความเส่ียงหลักของ กบข. ถูกจัดแบ�งเป�น 2 ส�วน ดังน้ี

1) ความเสี่ยงของเงินกองทุนเป�นความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต�อ

วัตถุประสงค�หลักของ กบข. ในการบริหารเงินกองทุนให�ได�

ผลตอบแทนท่ีดี ภายใต�ความเส่ียงที่ยอมรับได� ความเสี่ยงในส�วนน้ี

แบ�งเป�น

 1. ความเสี่ยงด�านสภาพตลาด (Market Risk)

 2. ความเสี่ยงด�านเครดิต (Credit Risk) 

 3. ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง (Liquidity Risk) 

2) ความเส่ียงองค�กร เป�นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต�อการดําเนินงาน

ในทุกด�านของสํานักงาน กบข. แบ�งเป�น

 1. ความเสี่ยงด�านกลยุทธ� (Strategic Risk)

 2. ความเสี่ยงด�านปฏิบัติการ (Operational Risk)

 3. ความเสี่ยงด�านการปฎิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ� 

  (Compliance Risk)
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ความเสี่ยงดานสภาพตลาด (Market Risk)
ป� 2554 เป�นป�ท่ีภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีความผันผวนสูงท้ังในประเทศ 

และต�างประเทศ สําหรับต�างประเทศนั้น ภาวะการณ�สําคัญท่ีส�งผล

ต�อความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจคือ ความเชื่อมั่นของนักลงทุน

และผู�บริโภคในสหรัฐฯ ซึ่งเป�นผลสืบเนื่องจากการปรับลดการใช�จ�าย

ภาครัฐ ความไม�แน�นอนในการเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลและการ

ปรับลดอันดับความน�าเช่ือถือของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐโดยสถาบัน-

จัดอันดับความน�าเชื่อถือ ขณะที่เศรษฐกิจในยุโรปได�รับผลกระทบ

จากการเร�งขึ้นของอัตราเงินเฟ�อ ราคานํ้ามัน และวิกฤติหนี้สาธารณะ

ที่ทวีความรุนแรงและขยายวงจาก กรีซ ไอร�แลนด� และโปรตุเกส ไปยัง 

อิตาลี สเปน และฝรั่งเศส 

สําหรับภาวะเศรษฐกิจในประเทศนั้น ผลกระทบจากมหาอุทกภัยใน

ไตรมาสสี่ ทําให�การผลิตหยุดชะงัก ส�งผลให�เกิดการขาดแคลนเพื่อ

การสินค�าส�งออก การบริโภค และการลงทุน ส�งผลให�เศรษฐกิจทั้งป�

ขยายตัวเพียงร�อยละหนึ่ง 

สําหรับการบริหารความเส่ียงด�านการลงทุนในป� 2554 ซ่ึงมีความผันผวน

ด�านเศรษฐกิจท้ังในประเทศและนอกประเทศดังกล�าวมาแล�วน้ัน กบข. 

มีการประยุกต�ใช� Factor Model ทางการเงินเป�นเคร่ืองมือช�วยในการ

จัดสรรกลยุทธ�การลงทุนระยะสั้น การพยากรณ�เส�นอัตราผลตอบแทน

ของตราสารหนี้ (Thai Bond Yield Curve) และการจัดทําแบบจําลอง

สถานการณ� (Scenario Analysis) เพื่อประมาณการผลตอบแทน

ในสถานการณ�ต�างๆ โดยเฉพาะในช�วงปลายป�ที่ผลตอบแทนของทั้ง

ตราสารทุนและตราสารหนี้มีความผันผวนค�อนข�างมาก

ในการกํากับดูแลความเสี่ยงจากการลงทุนนั้น กบข. ได�ทบทวน

กรอบการจัดสรรงบประมาณความเสี่ยงและมีการกําหนดเป�าหมาย

ผลตอบแทนคาดหวังเพื่อให�ผู�จัดการกองทุนใช�เป�นแนวทางบริหาร

เงินลงทุน รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ�การลงทุนในอนุพันธ� เพื่อป�องกัน

ความเสี่ยงและเสริมสร�างประสิทธิภาพในการลงทุน และการจัดทํา

ข�อกําหนดการลงทุน (Investment Guideline) ของการลงทุนใน

ต�างประเทศให�เหมาะสมกับสถานการณ�ด�วย

ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk)
กบข. ได�สร�างแนวทางในการบริหารความเส่ียงด�านเครดิตท้ังความเส่ียง

ของตราสารเฉพาะรายการ ความเสี่ยงของผู�ออกตราสาร อีกทั้งมีการ

กําหนดกรอบความเสี่ยงด�านเครดิตในระดับกองทุน มีการประเมิน

ความน�าเชื่อถือของคู�ค�าหรือผู�ออกตราสารที่ กบข. ลงทุน และคู�ค�าที่ 

กบข. ทําธุรกรรมการลงทุน ท้ังน้ีเพ่ือเป�นการลดความเส่ียงด�านเครดิต

ที่เกิดจากการท่ีคู�ค�าหรือผู�ออกตราสารไม�สามารถปฏิบัติตามภาระ

ผูกพัน รวมถึงโอกาสที่คู�ค�าหรือผู�ออกตราสารจะถูกปรับอันดับความ

น�าเชื่อถือด�วย

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
กบข. ได�จัดให�มีระบบซึ่งสามารถวัดความเส่ียงด�านสภาพคล�องและ

สามารถประเมินผลกระทบจากความเส่ียงท่ีสอดคล�องกับปริมาณ

และความซับซ�อนของธุรกรรม รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงด�าน

สภาพคล�องในการจ�ายคืนเงินแก�สมาชิกที่พ�นสมาชิกภาพ โดยเฉพาะ

ช�วงที่สมาชิกถึงกําหนดเกษียณในเดือนกันยายนของทุกป� กบข. ได�

ประมาณการกระแสเงินรับ และกระแสเงินจ�ายคืนสมาชิก เพื่อให�

มั่นใจว�าสมาชิกจะได�รับเงินคืนตามกําหนดเวลา โดยที่ไม�กระทบต�อ

การลงทุนให�แก�สมาชิกที่ยังคงอยู�ในกองทุน

ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 
ในการกําหนดกลยุทธ�การทํางานแต�ละป�ของ กบข. นั้น กบข. มีการ

ประเมินสภาพแวดล�อมทั้งภายในและภายนอกด�วยวิธีการวิเคราะห�

จุดแข็ง (Strength) จุดอ�อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 

และอุปสรรค (Threat) หรือ SWOT Analysis เพื่อทําความเข�าใจ

สถานการณ�ท่ีเป�นอยู� นําจุดแข็งมาใช�ประโยชน�ร�วมกับโอกาส ลดจุดอ�อน 

และป�องกันไม�ให�อุปสรรคต�างๆ มีบทบาทในการทํางานของ กบข. 

ผลวิเคราะห�เหล�านั้นพัฒนาเป�นแผนยุทธศาสตร� กบข. และกลยุทธ�

ในการทํางานของทุกกลุ�มงานในแต�ละป� ซึ่งล�วนแต�เป�นกลยุทธ�ที่

สามารถตอบสนองการป�องกันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง หรือ

การใช�ความเสี่ยงให�เป�นประโยชน�ต�อการดําเนินงาน 

ผลจากการดําเนินการดังกล�าว ทําให� กบข. ริเริ่มลงทุนในผลิตภัณฑ�

การลงทุนรูปแบบใหม�ๆ ที่นอกจากจะช�วยกระจายความเสี่ยงในการ

ลงทุนแล�ว ยังช�วยลดความผันผวนของผลตอบแทน นอกจากนี้ยัง

ทําให� กบข. สามารถกําหนดแผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว และ

การทบทวนกรอบนโยบายการลงทุนได�ทันต�อพัฒนาการของตลาด

ทั้งในและต�างประเทศ 
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กบข. มีแผนยุทธศาสตร�เป�นคู�คิดสมาชิกทุกช�วงชีวิต (Lifetime 

Partnership) ด�วยตระหนักว�า กบข. สามารถท่ีทําประโยชน�ให�สมาชิก

ได�มากกว�าบริหารเงินออมเพื่อผลตอบแทนแต�ลําพัง โครงการต�างๆ 

ภายใต�แผนยุทธศาสตร�นี้ประกอบด�วย โครงการให�ความรู�ด�านการ

วางแผนทางการเงิน (Financial Literacy) สวัสดิการลดรายจ�าย 

เพิ่มรายได� และสร�างความสุข เป�นต�น สําหรับการสื่อสารนั้น กบข. 

เน�นการสื่อสารครบวงจรทั้งเชิงรับและเชิงรุก เพื่อรับทราบป�ญหาและ

ความคาดหวังจากสมาชิก รวมทั้งสื่อสารให�สมาชิกเข�าใจในภารกิจ

ของ กบข. นอกจากนี้ กบข. ยังมีกลยุทธ�สื่อสารผ�านความร�วมมือ

จากหน�วยราชการและสมาชิก ผ�านโครงการวิทยากรตัวคูณ และ

โครงการพันธมิตรผู�แทน กบข. อีกด�วย 

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operation Risk)
ในการบริหารความเส่ียงด�านปฏิบัติการนั้น กบข. ได�กําหนดให�มีการ

ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในครบวงจรครอบคลุม

ทุกหน�วยงานทั้งองค�กรเป�นประจําทุกป� ทั้งนี้เป�นไปตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

และคณะอนุกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการประเมินความเส่ียง

ดังกล�าวด�วย 

การบริหารความเส่ียงด�านปฏิบัติการอีกส�วนหน่ึงท่ี กบข. ให�ความสําคัญ

คือแผนการบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจ โดยมีเป�าหมายเพื่อให� 

กบข. สามารถดําเนินธุรกิจและให�บริการสมาชิก กบข. ได�อย�าง

ต�อเนื่อง ไม�ว�าสภาพแวดล�อมจะเป�นเช�นไร ป� 2554 เป�นป�ที่เกิด

อุทกภัย แต�พนักงาน กบข. ก็สามารถปฏิบัติงานให�บริการสมาชิก

จากนอกสํานักงานตามนโยบายการทํางานแบบไร�ข�อจํากัดด�าน

เวลา สถานที่และเครื่องมืออุปกรณ� (Any-time, Any-where, and 

Any - device)   

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎเกณฑ 
(Compliance Risk) 
ในส�วนของการบริหารความเสี่ยงด�านการปฏิบัติตามระเบียบ

และกฎเกณฑ�นั้น กบข. ได�มีการพัฒนาหลักการและหลักเกณฑ� 

(Compliance Program) ในการกํากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ด�านการลงทุน (Investment Compliance) ควบคู�ไปกับการพัฒนา

ยุทธศาสตร�ด�านการลงทุนของ กบข. ทั้งนี้ เพื่อให�มั่นใจว�าการลงทุน

ของ กบข. เป�นไปตามหลักเกณฑ� ระเบียบ และนโยบายที่กําหนดไว�   

นอกจากนี้ กบข. ยังมีหลักการและหลักเกณฑ� (Compliance 

Program) ในการกํากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ไม�ใช�การลงทุน 

(Non-investment Compliance) ให�เป�นมาตรฐานเดียวกันท้ังองค�กร 

และมีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Compliance Plan) ให�เป�นไปตาม

ระเบียบและหลักเกณฑ�เกี่ยวข�องเพ่ือเป�นเครื่องมือในการกํากับดูแล

ความเส่ียงด�านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ�ด�วย

โดยสรุป แนวทางบริหารความเสี่ยงของ กบข. เป�นแนวทางที่ยึด

ตามหลัก GRC ที่เน�นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ 

(Integrated Risk Management) ที่ผสมผสานการจัดการเชิงรุก 

(Proactive Management) ใช�ประโยชน�จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขณะเดียวกันก็ไม�ได�ละเลยการสร�างจริยธรรม และคุณธรรมในการ

กํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ ได�มีการกําหนดให�จริยธรรม (Integrity) เป�น

หนึ่งในคุณสมบัติพึงประสงค�ของพนักงานทุกคนอีกด�วย 
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คณะกรรมการ กบข. กับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการ กบข. ตระหนักดีถึงภารกิจท่ีสําคัญในการบริหารจัดการ

กองทุนเงินออมเพื่อวัยเกษียณของข�าราชการอย�างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล   โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อให�กองทุนเติบโตอย�างม่ันคง

และยั ่งยืน และนํามาซึ ่งผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุน 

คณะกรรมการ กบข. จึงให�ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือให�

การดําเนินงานของ กบข.อยู�ภายในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และ

ข�อบังคับอย�างเคร�งครัด และยึดถือแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best-

 Practice) ตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย�างยิ่ง การตัดสินใจ

ในการทําธุรกรรมต�างๆ ด�วยความรอบคอบและระมัดระวัง บริหาร

จัดการด�วยความสุจริต ซ่ือตรงและไม�มีผลประโยชน�ทับซ�อน ยึดม่ัน

ในความโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได� 

ผลสําเร็จของการดําเนินงานกํากับดูแลกิจการที่ดี
โครงสร�างของคณะกรรมการ กบข. ประกอบด�วยกรรมการทั้งสิ้น

รวม 25 ราย โดยมีกรรมการที่ไม�มีอํานาจในการบริหาร 24 ราย 

และกรรมการที่เป�นผู�บริหารเพียง 1 ราย ทําหน�าที่เป�นเลขาธิการ   

โครงสร�างของคณะกรรมการดังกล�าวสะท�อนให�เห็นถึงความมีอิสระ

ของกรรมการ (Independence) ในการตัดสินใจโดยชอบ ตามความรู�

และความสามารถของกรรมการแต�ละราย  เพื่อประโยชน�สูงสุดของ

สมาชิกกองทุน

ในป� 2554 คณะกรรมการ กบข. มีผลสําเร็จในการดําเนินงานด�าน

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังนี้

1. กําหนดให�มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ กบข. เป�นลายลักษณ�

อักษร โดยแจกแจงอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ ฝ�ายบริหารและพนักงานไว�อย�างครบถ�วนและ

ชัดเจน และอนุมัติให�นําออกใช�บังคับ เพื่อเป�นกรอบในการปฏิบัติ

หน�าที่ที่ผู�ที่เกี่ยวข�องทุกรายต�องถือปฏิบัติโดยเคร�งครัด  

2. พิจารณาและอนุมัติให�มีการแต�งต้ังคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการกฎหมาย และคณะอนุกรรมการประเมินผลงาน

และพิจารณาค�าตอบแทน เพิ่มเติมจากคณะอนุกรรมการจัดการ

ลงทุน และคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ�ที่กําหนดให�มีตาม

พระราชบัญญัติ กบข. เพ่ือให�เป�นไปตามมาตรฐานของธุรกิจจัดการ

ลงทุนทั่วโลก คณะอนุกรรมการแต�ละชุดประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิ

ในจํานวนที่เหมาะสม เพื่อทําหน�าท่ีกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญ

และต�องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด�าน ก�อนที่จะเสนอเรื่องให�

คณะกรรมการ กบข. พิจารณาและตัดสินใจต�อไป นอกจากนั้น

แล�ว คณะกรรมการ กบข. ยังพิจารณาและอนุมัติกฎบัตรของ

คณะอนุกรรมการแต�ละชุด ที่แจกแจงอํานาจหน�าที่และความ

รับผิดชอบไว�โดยชัดเจนเป�นลายลักษณ�อักษร

3. พิจารณาและอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําป� 2554 ซ่ึงจัดทําข้ึน

ตามกรอบของแผนยุทธศาสตร�ป� 2554-2556 ท้ังยังพิจารณาและ

อนุมัติแผนงบประมาณท่ีสอดคล�องกับแผนการดําเนินงานประจําป� 

2554 และกําหนดให�มีตัวช้ีวัดองค�กร (Corporate Key Performance 

Indicators) ที่เหมาะสม เพ่ือใช�ในการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของ กบข. ตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว�เป�น

ประจําทุกไตรมาส  

4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด�านการลงทุนเป�นประจําทุก

เดือน โดยเปรียบเทียบกับตัวเทียบวัดท่ีกําหนด (Benchmarks) และ

กํากับดูแลให�การจัดการลงทุนเป�นไปตามนโยบายในการลงทุน 

ภายในกรอบของกฎ ระเบียบและข�อบังคับที่กําหนด ทั้งที ่เป�น

กองเงินลงทุนท่ี กบข. ดําเนินการเองและกองเงินลงทุนท่ีมอบหมาย

ให�ผู�จัดการกองทุนภายนอกรับไปดําเนินการตามสัญญาจ�าง  

5. กํากับดูแล และรับทราบรายงานผลการตรวจสอบการซื้อขาย

หลักทรัพย�ของพนักงานและบุคคลในครอบครัว ผ�านการปฏิบัติงาน

ของฝ�ายกํากับกิจกรรมองค�กร ซึ่งตลอดป� 2554 ไม�พบว�ามีการ

ฝ�าฝ�นกฎระเบียบและข�อบังคับท่ีกําหนด

รายงานการกํากับดูแลกิจการ ป 2554
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6. กํากับ ดูแล และรับทราบรายงานผลของความมีประสิทธิภาพ

ของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยงจาก

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

7. กําหนดหลักเกณฑ�ในการป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน�  

โดยที่กรรมการที่มีส�วนได�เสียในเรื่องที่คณะกรรมการ กบข. กําลัง

พิจารณาจะไม�เข�าร�วมประชุมหรือออกเสียงในการตัดสินใจในเรื่อง

นั้นๆ 

8. เห็นชอบและอนุมัติการปรับปรุงหลักเกณฑ�ในการแต�งต้ังผู�แทนเข�า

เป�นกรรมการในบริษัทที่ กบข. ลงทุน โดยกําหนดคุณสมบัติของ

ผู�ที่จะได�รับการแต�งตั้ง และจํากัดจํานวนบริษัทไม�ให�เกิน 3 แห�ง

ในคราวเดียวกัน เพื่อไม�ให�มีผลกระทบกับเวลาในการปฏิบัติงาน

ให�แก� กบข.  

9. อนุมัติเร่ืองสําคัญๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารสํานักงาน เช�น การประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการตามสัญญาจ�าง การกําหนดหลัก

เกณฑ�เกี่ยวกับโครงสร�างค�าตอบแทนของพนักงาน การแต�งตั้ง

โยกย�ายผู�บริหารระดับสูงตามความเหมาะสม ระเบียบเกี่ยวกับ

ค�าใช�จ�ายในการเดินทาง เป�นต�น

การประเมินผลงานของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ
ในป�จจุบัน การบริหารจัดการกองทุนเงินออมเพื่อวัยเกษียณของ

ข�าราชการ มีความซับซ�อนมากขึ้น ทั้งจากการเพิ่มประเภทของ

หลักทรัพย�ที่กองทุนสามารถลงทุนได� การกระจายการลงทุนข�ามชาติ 

และการเสนอนโยบายการลงทุนหลากหลาย ให�เป�นทางเลือกในการ

ลงทุน (Investment Choice) สําหรับสมาชิกกองทุนต�างวัยและต�าง

วัตถุประสงค�ในการออมเงินเพ่ือการเกษียณอายุ ดังน้ัน คณะกรรมการ 

กบข. จึงมุ�งเน�นให�กรรมการและอนุกรรมการ กบข. พัฒนาความรู�

และความชํานาญของตนเองเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุน กบข.

ให�มากขึ้น จึงกําหนดให�มีการประเมินผลของการปฏิบัติหน�าที่ของ

กรรมการและอนุกรรมการ กบข. ทุกรายใน 3 แง�มุม ได�แก� การ

ประเมินการปฏิบัติหน�าที่ของกรรมการหรืออนุกรรมการทั้งคณะ   

การประเมินการปฏิบัติหน�าที่ของกรรมการและอนุกรรมการเป�น

รายบุคคล และการประเมินการปฏิบัติหน�าที่ของประธานกรรมการ

และประธานอนุกรรมการ สรุปผลการประเมินประจําป� 2554 พบว�า 

คณะกรรมการ กบข. และคณะอนุกรรมการปฏิบัติหน�าที่อยู�ในเกณฑ�

ดี ทั้งที่เป�นหมู�คณะและรายบุคคล

นอกจากน้ันแล�ว สํานักงาน กบข. ยังจัดให�กรรมการและอนุกรรมการ 

กบข.ทุกรายได�รับข�อมูลและข�าวสารเกี่ยวกับพัฒนาการและผล

การศึกษาวิจัยของธุรกิจการบริหารกองทุนบําเหน็จบํานาญท่ัวโลก

เป�นประจําทุกเดือน สําหรับสมาชิกใหม�ของคณะกรรมการและคณะ

อนุกรรมการ กบข. จะได�รับการปฐมนิเทศอย�างครบถ�วน     

การเปดเผยขอมูล
สํานักงาน กบข. เป�ดเผยผลการดําเนินงานของ กบข. ต�อท่ีประชุมใหญ�

ผู�แทนสมาชิก ตามกรอบที่กฎหมายกําหนด โดยมีข�อมูลสําคัญ อาทิ

เช�น รายงานประจําป� รายงานของคณะกรรมการ กบข. รายงาน

การตรวจสอบ รายงานการกํากับดูแลกิจการ ในการประชุมใหญ�

ผู�แทนสมาชิกประจําป� 2554 ประธานกรรมการ กบข. ประธาน

อนุกรรมการจัดการลงทุน ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ� ได�เข�าร�วมประชุมโดยพร�อมเพรียง 

เพื่อรายงานผลการดําเนินงานและตอบข�อซักถามของท่ีประชุม 

นอกจากนั้นแล�ว สํานักงาน กบข. ยังจัดให�มีการรายงานข�อมูลสําคัญ

เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของกองทุน ผ�านเว็บไซต�ของ กบข. เพ่ือให�

สมาชิกเข�าดูได�เมื่อต�องการ ได�แก� งบการเงินรายไตรมาส พร�อมทั้ง

สัดส�วนการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน 

การทําหนาที่ผูถือหุนที่มีความรับผิดชอบ 
การทําหน�าที่ผู�ถือหุ�นที่มีความรับผิดชอบ นับเป�นภารกิจที่สําคัญ

อย�างหน่ึงของ กบข. ในฐานะผู�ลงทุนสถาบันรายใหญ�ในตลาดทุนของ

ประเทศ  โดยได�เข�าร�วมลงนามรับหลักเกณฑ�ท่ีองค�การสหประชาชาติ

ให�การสนับสนุนเก่ียวกับการลงทุนอย�างมีความรับผิดชอบ (Principles 

of Responsible Investment) มาถือปฏิบัต ิ  

ในป� 2554 กบข. ได�จัดส�งผู�แทนของ กบข. เข�าใช�สิทธิออกเสียงและ

ลงคะแนนในการประชุมผู�ถือหุ�นของทุกบริษัทที่ กบข. นําเงินของ

สมาชิกไปลงทุน โดยเป�นการใช�สิทธิออกเสียงในการประชุมผู�ถือหุ�น

สําหรับการลงทุนในประเทศรวมท้ังส้ิน 60 บริษัท แบ�งเป�นการประชุม

ใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น 58 คร้ัง และการประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น 13 ครั้ง 

การออกเสียงและลงคะแนนของผู�แทน กบข. ในการประชุมผู�ถือหุ�น

เป�นไปตามแนวทางที่ กบข. ได�มีการหารือเป�นการภายในอย�าง

รอบคอบและมีมติให�ผู�แทน กบข. นําไปออกเสียงลงคะแนน ท้ังท่ีเป�น

มติเห็นชอบด�วยและมติไม�เห็นชอบด�วยกับวาระท่ีบริษัทนําเสนอ

นั้นๆ สําหรับวาระที่มีมติเห็นชอบด�วย ได�แก� ธุรกรรมที่เกี่ยวกับ

บริหารกิจการโดยทั่วไป เพื่อให�การดําเนินงานของบริษัทเป�นไปได�

โดยราบร่ืน และวาระเพ่ือการพิจารณาอนุมัติท่ีมีข�อมูลและรายละเอียด

อย�างครบถ�วน ที่ กบข. สามารถพิจารณาได�ว�า ธุรกรรมนั้นๆ จะ

เป�นผลดีหรือเป�นประโยชน�กับผู�ถือหุ�นโดยรวม ส�วนวาระที่มีมติ

ไม�เห็นชอบด�วย ได�แก� ธุรกรรมที่ไม�สอดคล�องกับหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี  โดยส�วนใหญ�เป�นเรื่องการแต�งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติ

ไม�เหมาะสม และวาระอื่นๆ หรือวาระจรที่เสนอให�พิจารณาอนุมัติ 

โดยไม�มีข�อมูลประกอบการพิจารณาก�อนการประชุม 
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เรื่องที่ลงคะแนนไมเห็นดวย จํานวน

กรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อเข�ารับตําแหน�งโดยมีวาระต�อเนื่องเกินกว�า 10 ป� 28 คน 20 บริษัท

กรรมการ ที่บริษัทเสนอชื่อเข�ารับตําแหน�ง โดยกรรมการรายนั้นเข�าร�วมประชุม 11 คน 10 บริษัท

คณะกรรมการในรอบป�ที่ผ�านมาไม�ถึงร�อยละ 75 ของจํานวนครั้งของการประชุม  

 

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเข�ารับตําแหน�ง  ทําหน�าที่เป�นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทด�วย 1 คน 1 บริษัท

เสนอแต�งตั้งกรรมการผู�จัดการเป�นประธานกรรมการ 1 คน 1 บริษัท

แต�งตั้งกรรมการเพิ่มโดยไม�ขออนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการจากผู�ถือหุ�นก�อน 1 คน 1 บริษัท

อัตราการเพิ่มขึ้นของบําเหน็จกรรมการสูงกว�าอัตราการเพ่ิมขึ้นของกําไรสุทธิของบริษัท 1 คร้ัง 1 บริษัท

การออกหุ�นกู� โดยที่บริษัทไม�ได�ระบุรายละเอียดไว�ในโครงการ ว�าจะนําเงินทุนไปใช�ในกิจการใด 2 คร้ัง 2 บริษัท

วาระเรื่องอื่นๆ หรือวาระจร ที่บริษัทเสนอให�พิจารณาอนุมัติ 48 ครั้ง 44 บริษัท

โดยไม�มีข�อมูลประกอบการพิจารณาก�อนการประชุม    

เรื่องที่งดออกเสียง  จํานวน

วาระเรื่องอื่นๆ ที่เป�นการเป�ดโอกาสให�ผู�เข�าร�วมประชุมซักถามฝ�ายจัดการ โดยไม�มีการเสนอวาระจร    15 ครั้ง 15 บริษัท

สําหรับการลงทุนในต�างประเทศนั้น กบข. มอบหมายให�ผู�จัดการ

กองทุนใช�สิทธิออกเสียงแทน โดยกําหนดให�ลงคะแนนตามแนวทาง

การออกเสียงในการประชุมผู�ถือหุ�นของ Institutional Shareholder 

Services Inc. (ISS) ซึ่งเป�นผู�นําด�านการให�บริการเร่ืองการกํากับดูแล-

กิจการในอุตสาหกรรมลงทุน สรุปได�ว�ามีการใช�สิทธิเข�าประชุมผู�ถือ

หุ�นทั้งสิ้น 34 ครั้ง ใน 10 ประเทศ แบ�งเป�นการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 

26 ครั้ง และการประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น 8 ครั้ง ดังนี้  

ประเทศท่ีใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประเทศ การใชสิทธิ (ครั้ง)

1. ออสเตรเลีย 17

2. สหรัฐอเมริกา 5

3. สหราชอาณาจักร 4

4. กรีซ 2

5. แคนาดา 1

6. ฝรั่งเศส 1

7. เนเธอร�แลนด� 1

8. สเปน 1

9. อิตาลี 1

10. ฮ�องกง 1
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นอกจากจะปฏิบัติตนในฐานะนักลงทุนสถาบันที่มีความรับผิดชอบ

แล�ว กบข. ยังได�ร�วมมือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ Asian 

Corporate Governance Association จัดงานสัมมนาในหัวข�อเรื่อง 

“บทบาทผู�ถือหุ�นเพื่อการพัฒนาธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน” 

เพื่อกระตุ�นให�นักลงทุนสถาบันรายอื่นในตลาดทุนไทย เกิดการ

ยอมรับและนําหลักการลงทุนอย�างมีความรับผิดชอบไปใช�ปฏิบัติ

อย�างจริงจังด�วย 

ในการวิเคราะห�การลงทุนในบริษัทจดทะเบียนไทย นอกจากจะ

พิจารณาถึงฐานะและความมั่นคงทางการเงินแล�ว กบข. ยังประเมิน

ความพร�อมของการกํากับดูแลกิจการ และสนับสนุนให�บริษัทจด

ทะเบียนเป�ดเผยข�อมูล เรื่อง การดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม สังคม 

และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: 

ESG)  โดยจัดทํารายงานในรูปแบบรวมเนื้อหาอยู�ในรายงานประจําป�

ของบริษัทหรือแยกรูปเล�มออกมาต�างหาก ในป� 2554 กบข. ได�เข�า

พบบริษัทจดทะเบียนไทยจํานวน 11 บริษัท เพื่อหารือแนวทางใน

การนําหลักการ ESG ไปใช�ในกระบวนการดําเนินธุรกิจของบริษัท

นั้นๆ อย�างมีรูปธรรมที่มุ�งความมีประสิทธิผล ทั้งยังสนับสนุนให�

ผู�ลงทุนสถาบันพิจารณาข�อมูล ESG ที่บริษัทจดทะเบียนเป�ดเผยใน

การตัดสินใจลงทุน โดย กบข. ได�ตกลงร�วมมือกับสมาคมบริษัท

จัดการลงทุน เพื่อผลักดันให�ผู�ลงทุนสถาบันไทยพิจารณาป�จจัย ESG 

ในการตัดสนิใจลงทุนด�วย

จํานวนวาระที่ลงคะแนนรวม 286 วาระ สวนใหญเปนการลงคะแนนในวาระตอไปนี้ 

เรื่อง จํานวนวาระ ท่ีลงคะแนน จํานวนวาระ ท่ีไมเห็นดวย 

    

การแต�งตั้งกรรมการเป�นรายคน 125  18

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ�นสามัญของบริษัทให�พนักงาน (ESOP) 32 2

รายงานค�าตอบแทนกรรมการ 20 1

การแต�งตั้งผู�สอบบัญชี 15 5

รายงานทางการเงิน 8 0

การซื้อหุ�นคืนจากตลาดหลักทรัพย� 8 1

อื่นๆ เช�น ค�าตอบแทนกรรมการ เงินป�นผล เป�นต�น 78 7

รวม 286 34
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กิจกรรม กบข. เพื่อสังคม และสื่อสัมพันธ 
จังหวัดภูเก็ต 
“เพราะคุณภาพของเด็กในวันน้ี จะเปนตัวบงชี้คุณภาพที่ดี
ของผูใหญในวันหนา” 
กบข. ร�วมกับสื่อมวลชนสายการเงินการคลัง จัดกิจกรรม กบข. เพ่ือ

สังคม และสื่อสัมพันธ� ณ โรงเรียนบ�านเก็ตโฮ� จังหวัดภูเก็ต โดยมอบ

อุปกรณ�การเรียนการสอน เครื่องมือวิทยาศาสตร� คอมพิวเตอร�ตั้งโต�ะ 

และปรับปรุงห�องเรียน ห�องวิทยาศาสตร� และมอบทุนการศึกษาให�กับ

เด็กที่เรียนดี แต�ขาดแคลนทุนทรัพย� เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

และคุณครู ให�เป�นกําลังสําคัญของประเทศชาติ

กบข. รวมใจ ชวยผูประสบภัยสึนามิ
เหตุการณ�สึนามิที่ประเทศญี่ปุ�น ถือเป�นวิกฤติการณ�ครั้งใหญ�ที่สุด

นับตั้งแต�สงครามโลกครั้งที่ 2 ส�งผลให�มีผู�เสียชีวิตและสูญหายกว�า 

20,000 คน ท่ีพักอาศัยพังพินาศ 125,000 หลัง กบข. ได�มอบเงิน 

100,000 บาท เพ่ือช�วยเหลือผู�ประสบภัย ผ�านสถานฑูตญี่ปุ�น 

กิจกรรมเพ่ือสังคม ประจําป 2554
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กบข. จิตอาสา 
การฟ��นฟูจิตใจ และฟ��นฟูสถานที่เป�นเรื่องที่ต�องทําไปพร�อมๆ กัน

หลังจากน้ําลด กบข. จัด “ทีม กบข. จิตอาสา” ท่ีพร�อมช�วยฟ��นฟู 

9 โรงเรียน ใน 9 จังหวัด ที่ประสบภัยนํ้าท�วม และต้ังเป�าหมายว�า 

จะต�องฟ��นฟูโรงเรียนให�สะอาดใช�การได�ทันเป�ดเทอม โดยได�คัดเลือก

โรงเรียนที่มีสมาชิก กบข. เป�นครูสอน และยังไม�ได�รับการช�วยเหลือ 

และเร�งระดมกําลังผู�บริหาร พนักงาน กบข. สมาชิก กบข. คลังจังหวัด 

ทหาร แพทย� พยาบาล สื่อมวลชน ร�วมด�วย ช�วยกัน ด�วยจิตอาสา 

ฟ��นฟูโรงเรียน อาทิ ล�างคราบสกปรก ทาสีใหม� ปลูกต�นไม� ซ�อมแซม

ส�วนท่ีเสียหายและมอบส่ิงของจําเป�นต�อการเรียนการสอนให�

โรงเรียนด�วย

กบข. รวมใจ ชวยผูประสบภัยนาทวม
“นาจะทวมสูงแคไหน แตนาใจคนไทยสูงกวา” 
กิจกรรม กบข. ร�วมใจ ช�วยผู�ประสบภัยน้ําท�วม เกิดขึ้นจากการรวม

พลังนํ้าใจของพนักงาน กบข. และพนักงานของบริษัทผู�เช�าอาคารของ 

กบข. ทุกแห�งร�วมกันส�งมอบสุขาลอยน้ําจํานวน 12 หลัง เรือพาย

จํานวน 20 ลํา เสื้อชูชีพจํานวน 130 ตัว เต�นท�จํานวน 20 หลัง รวมถึง

กล�องยังชีพ น้ําดื่ม เสื้อผ�า และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป�นให�แก�

สมาชิกและประชาชนผู�ประสบภัยในจังหวัดลพบุรี สุโขทัย นครสวรรค� 

สิงห�บุรี อยุธยา อุทัยธานี และปทุมธานี เพื่อให�เขาเหล�านั้นมีแรงใจ

ผ�านคืนวันอันโหดร�าย และได�รับรู�ว�าคนไทยไม�เคยทิ้งกัน 
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ความทาทายของกองทุนบํานาญโลก

การเกิดวิกฤติการเงินโลกครั้งรุนแรงในป� 2551 ส�งผลให�เกิดภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ําขึ้นทั่วโลก รัฐบาลทั้งในกลุ�มประเทศพัฒนาแล�วและ

ประเทศกําลังพัฒนาต�างระดมทรัพยากรทั้งด�านการเงินและการคลัง

อัดฉีดเม็ดเงินเข�าสู�ระบบเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ�  ไม�ว�าจะเป�นการใช�

นโยบายการเงินผ�อนคลายแบบพิเศษจนทําให�มีสภาพคล�องล�นตลาด 

รวมถึงการใช�นโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ําผิดปกติ จนนําไปสู�การเกิด

วิกฤติหนี้สาธารณะในป�จจุบัน และยังส�งผลต�อการดําเนินงานของ

กองทุนบํานาญทั่วโลกใน 2 ประเด็น คือ

ประเด็นแรก :  วิกฤตหนี้สาธารณะของกลุ�มประเทศอุตสาหกรรม

ตะวันตก ส�งผลให�ประเทศต�างๆ และธุรกิจกองทุน เกิดป�ญหา

สภาพคล�องในการจ�ายเงินบํานาญ โดยเฉพาะระบบบํานาญแบบ

กําหนดผลประโยชน�  (Defined Benefit)

ประเด็นที่สอง :  ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนบํานาญมีแนวโน�ม

ลดลง ในขณะที่ความผันผวน ของการลงทุนเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้รายงานการศึกษาขององค�การสหประชาชาติ “The UN 

Population Division’ s 2010  Statistics and Projection.” ได�ระบุว�า

อายุขัยเมื่อแรกเกิดของประชากรเพิ่มขึ้นทั่วโลก จากอายุ 62.1 ป� 

ในช�วง 2523-2528 ขึ้นมาเป�น 69.3 ป�ในช�วง 2553-2558 โดยทวีป

อเมริกาเหนือมีอายุขัยยืนยาวมากที่สุด จาก 74.5 ป�เป�น 79.0 ป�

ในระยะเวลาดังกล�าว  การมีอายุยืนยาวมากขึ้นนี้ส�งผลกระทบต�อ

ความเพียงพอและความย่ังยืนของเงินกองทุนบํานาญของประเทศ

ต�างๆ  

กองทุนบํานาญมีการปรับตัวเพื่อให�รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้น ดังนี้

1) การปรับรูปแบบระบบบํานาญจาก DB เปน DC เปน DA: 
รูปแบบระบบบํานาญท้ังแบบกําหนดผลประโยชน� (Defined Benefit) 

หรือแบบกําหนดอัตราเงินสะสมเข�ากองทุน (Defined Contribution) 

นั้น เป�นระบบบํานาญที่แบ�งแยกภาระความรับผิดชอบความเสี่ยง

การจัดหาเงินบํานาญว�าเป�นของนายจ�าง (DB) หรือเป�นของลูกจ�าง (DC) 

ฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง ภายใต�สถานการณ�ป�จจุบันท่ีการลงทุนมีความผันผวน 

จึงเกิดแนวคิดการแบ�งความรับผิดชอบร�วมกันระหว�างนายจ�างและลูกจ�าง 

ซึ่งเรียกว�าเป�นรูปแบบ Defined Ambition (DA) เพื่อรองรับสภาวะ

ของศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไปด�วยความไม�แน�นอนของผลตอบแทน

การลงทุนและสภาพแวดล�อมอื่น 

2) การเพิ่มอัตราการออมและการขยายอายุเกษียณ: 
รัฐบาลหลายประเทศได�นําแนวคิดการเพิ่มอัตราการออม และการ

ขยายอายุการเกษียณ เพื่อให�มีการสะสมเงินออมและระยะเวลาการ

ออมเพิ่มขึ้นมาใช�  รวมท้ังให�ความสําคัญกับการส�งเสริมการออมเพื่อ

การเกษียณของประชาชนมากขึ้น หรือที่เรียกว�าการเพิ่มอัตราการ

ครอบคลุมของผู�ที่มีระบบบํานาญรองรับ (coverage ratio) เพิ่มขึ้น  

เพื่อการลดภาระของรัฐบาลในการดูแลผู�สูงอายุนั่นเอง  

นอกจากนี้ยังมีรายงานพบว�า กองทุนบํานาญขนาดใหญ�ของประเทศ

อังกฤษจํานวนหน่ึงมีหน้ีสิน (Liabilities) สูงว�าสินทรัพย� (Asset) ท่ีมีอยู�  

รัฐบาลอังกฤษได�ตระหนักถึงป�ญหาดังกล�าวและมีมาตรการเร�งด�วน

เพื่อแก�ป�ญหาที่อาจส�งผลให�ประชากรหลายล�านคนไม�มีเงินออมท่ี

พอเพียงสําหรับการใช�จ�ายเพื่อการเกษียณ  ประกอบกับอายุขัยของ

ประชากรที่ยืนยาวขึ้น จึงได�ออกนโยบายการปฏิรูปการออมเพื่อการ

เกษียณโดยกําหนดให�นายจ�างทุกรายจะต�องจัดให�มีกองทุนเพื่อการ

เกษียณแก�ลูกจ�าง ทั้งนี้นับตั้งแต�เดือนตุลาคม 2555 เป�นต�นไป 

กฎหมายกําหนดให�นายจ�างที่มีลูกจ�างอายุตั้งแต� 22 ป�ขึ้นไป ต�อง

ลงทะเบียนเข�ากองทุนเพื่อการเกษียณให�ลูกจ�างโดยอัตโนมัติภายใน 

3 เดือนนับจากการจ�างงาน (Auto Enrollment) โดยอาจเป�นกองทุน

เพื่อการเกษียณที่นายจ�างจัดตั้งข้ึนเองหรือร�วมกับกองทุนเพื่อการ

เกษียณกลางที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นใหม�ที่เรียกว�า National Employment 

Savings Trust หรือ NEST
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5) ปรับกลยุทธการลงทุนเพื่อรักษาผลตอบแทนในระยะยาว:  
ความท�าทายจากสถานการณ�การลงทุนในป�จจุบันที่มีความผันผวน

มากขึ้น การลงทุนของกองทุนบํานาญทั่วโลกต�างจําเป�นต�องปรับตัว  

ทั้งนี้ จากการสํารวจกองทุนบํานาญในประเทศอังกฤษพบว�า กองทุน

บํานาญของอังกฤษร�อยละ 63.8 ปรับกลยุทธ�การลงทุนเพื่อรองรับกับ

สภาวะความผันผวนดังกล�าว   ซึ่งกลยุทธ�ที่กําลังได�รับความสนใจ 

ประกอบด�วย  

• การเพิ่มสัดส�วนลงทุนในสินทรัพย�ต�างๆ (Multi-asset products) 

และมุ�งเน�นกลยุทธ�การเติบโตแบบสมดุล (Diversifed Growth 

Strategy) เพื่อให�ได�ผลตอบแทนตามเป�าหมาย โดยเฉพาะการ

ลงทุนในสินทรัพย�เสี่ยงเพิ่มขึ้น เช�น กองทุนบํานาญภาครัฐของ

สหรัฐอเมริกา เพิ่มสัดส�วนในสินทรัพย�เสี่ยงจากร�อยละ 53 เป�น

ร�อยละ 75 การลงทุนในสินทรัพย�ทางเลือก (Alternative Asset) 

ได�แก� สินค�าโภคภัณฑ� อสังหาริมทรัพย� เพื่อป�องกันความเสี่ยง

จากเงินเฟ�อและสร�างผลตอบแทนต�อเนื่องในระยะยาว  

• กลยุทธ�การจัดสรรสินทรัพย�และการทบทวนกลยุทธ�การลงทุน

อย�างต�อเน่ืองเพื่อให�สอดคล�องกับสภาวะตลาดที่เปล่ียนแปลง

อย�างรวดเร็ว

• การให�ความสําคัญกับการควบคุมความเส่ียงและความโปร�งใสใน

การบริหารกองทุน  รวมท้ังการติดตามผลการดําเนินงานของกองทุน 

และประสิทธิภาพการบริหารของผู�จัดการกองทุนอย�างใกล�ชิด

มากขึ้น

นอกจากนี้ กองทุนบํานาญยังมีแนวโน�มร�วมมือกันมากขึ้นในด�านการ

ลงทุนและส�งเสริมธรรมาภิบาล เช�น การร�วมกันลงทุนในโครงการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย�ขนาดใหญ�  โครงการพัฒนาแหล�งพลังงาน

ทางเลือก และการร�วมกันผลักดันให�เกิด Governance ในบริษัท

จดทะเบียนที่กองทุนลงทุน (การอนุมัติผลตอบแทนผู�บริหาร การ

แต�งต้ังคณะกรรมการ) เป�นต�น ท้ังน้ีเพ่ือรักษาผลตอบแทนของกองทุน

ในระยะยาวแก�นักลงทุน

3) การจัดต้ังกองทุนประเภท Target Date Fund: 
กองทุนในหลายประเทศ ต�างประสบป�ญหาเดียวกันว�าสมาชิกส�วนใหญ�

ยอมรับความเสี่ยงได�ค�อนข�างน�อย ไม�ต�องการตัดสินใจ หรือคิดว�า

ตัวเองไม�มีความรู�เพียงพอที่จะตัดสินใจเร่ืองการลงทุนได�ด�วยตนเอง 

ดังนั้นกองทุนประเภท Target Date Fund ที่กําหนดให�ความเสี่ยง

ผันแปรตามอายุของสมาชิกจึงมีแนวโน�มเพิ่มมากขึ้น เพราะผล

การศึกษาพบว�าการจัดแผนลงทุนที่ให�ความเส่ียงปรับไปตามอายุ

ของผู�ออมจะทําให�สมาชิกจะได�รับผลตอบแทนโดยรวมท่ีดีกว�าอยู�ใน

แผนใดแผนหนึ่ง

4) การจัดใหมี Annuity Products ที่จายบํานาญตลอดอายุขัย:  
ความเสี่ยงของการท่ีประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น ทําให�เงินบํานาญ

เพื่อการเกษียณที่มีอยู�อาจไม�พอเพียงต�ออายุขัยที่ยืนยาวขึ้น   จึงเกิด

ความต�องการผลิตภัณฑ�ทางการเงินที่มีการจ�ายเงินบํานาญเป�น

รายงวด (Annuity Products) ตามอายุขัยที่สูงขึ้น ( Life Expectancy 

Rate) และอัตราเงินเฟ�อ เพ่ือให�ผู�ที่เข�าสู�วัยเกษียณมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภายหลังเกษียณ 
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แผนยุทธศาสตร�ป� 2555 เป�นไปตามกรอบยุทธศาสตร� กบข. 3 ป� 

(2554-2556) กบข. ได�วิเคราะห�ป�จจัยแวดล�อมภายนอกภายใน จุดแข็ง

และจุดอ�อนของ กบข. เพื่อกําหนดเป�นเป�าหมายเชิงกลยุทธ�สําหรับ

ป� 2555 สรุปผลการวิเคราะห�เป�นดังนี้

สภาวะแวดลอมทางดานเศรษฐกิจและการลงทุน
1. วิกฤตหน้ีสาธารณะในประเทศพัฒนาแล�ว จะทําให�ประเทศเหล�าน้ัน

ดําเนินนโยบายปรับลดการขาดดุลการคลังและการใช�จ�ายภาครัฐ 

ส�งผลให�อัตราดอกเบ้ียอยู�ในระดับตํ่า เศรษฐกิจชะลอตัว ซ่ึงจะกลาย

เป�น อุปสรรคต�อการลงทุน โอกาสสร�างผลตอบแทนจากการลงทุน

ในประเทศพัฒนาแล�วมีน�อยลง

2. เศรษฐกิจในเอเซียและประเทศเกิดใหม� (Emerging Market) มี

แนวโน�มแข็งแกร�งและเติบโตดี ส�งผลให�เงินทุนไหลออกจากประเทศ

พัฒนาสู�ประเทศกําลังพัฒนาในเอเซียและประเทศเกิดใหม� ขณะที่

เศรษฐกิจในประเทศเหล�านั้นแข็งแกร�ง เพราะประชากรมีกําลังซื้อ 

แม�จะมีความเสี่ยงด�านเงินเฟ�อ แต�ก็จะเป�นโอกาสในการลงทุนเพื่อ

ใช�ประโยชน�จากสภาพเศรษฐกิจที่กําลังเติบโตและแข็งแกร�ง

3. มหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อป� 2554 ทําให�เกิดสภาพเศรษฐกิจ

ไทยชะลอตัวลงในป� 2554 รัฐบาลไม�สามารถจัดเก็บรายได�ตรง

ตามเป�าหมาย และมีความจําเป�นต�องฟ��นฟูประเทศ ซึ่งจะกลาย

เป�นโอกาส เน่ืองจากจะเกิดการฟ��นฟูภาคเศรษฐกิจ ภาคการผลิต 

และโครงสร�างพื้นฐาน ถือเป�นโอกาสที่จะลงทุนในตราสารทุนของ

กิจการที่พื้นฐานเศรษฐกิจดี

4. อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน�มต่ํา เพราะจะเกิดการเคลื่อนย�ายเงินทุน

จากประเทศพัฒนาแล�วสู�การลงทุนอ่ืนที่มีโอกาสสร�างผลตอบแทน

สูง ถือเป�นอุปสรรคในการลงทุน เนื่องจากมีโอกาสที่จะทําให�ผล

ตอบแทนการลงทุนผันผวนมาก ขณะเดียวกันก็เป�นโอกาสในการ

ทํากําไรระยะสั้น

โดยสรุป กบข. วิเคราะห�ว�า ผลตอบแทนการลงทุนจะมีความผันผวน

สูง ความเสี่ยงเพิ่ม โอกาสสร�างผลตอบแทนในตราสารทุนหรือหุ�น

อย�างท่ีเคยทําได�ในอดีตจะยากข้ึน การลงทุนท่ี กบข. จะให�ความสนใจ

ลงทุนเพิ่มขึ้น คือการลงทุนทางเลือก (Alternative Investment) 

ไม�ว�าจะเป�นการลงทุนในกิจการ (Private Equity) การลงทุนใน

สินค�าโภคภัณฑ� (Commodities) การลงทุนในโครงสร�างพื้นฐาน 

(Infrastructure) และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย�โลก

แผนยุทธศาสตรป 2555
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สภาวะแวดลอมภายนอกในสวนที่เกี่ยวของ
กับสมาชิก กบข. 
1. ภารกิจ กบข. และความคาดหวังจาก กบข. ป�จจุบัน กบข. มี

สมาชิกประมาณ 1.2 ล�านคน ส�วนใหญ�เป�นสมาชิกที่สมัครใจเข�า 

กบข. ในป� พ.ศ. 2540 สมาชิกกลุ�มนี้กําลังเริ่มทยอยเกษียณ และมี

ประเด็นร�องเรียนหลายประเด็น ดังนี้

 

 ประเด็นเชิงนโยบาย ต�องเสนอแก�ไขผ�านกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

 (1) การเปลี่ยนสูตรคํานวณบํานาญ 

 (2) การพิจารณาวันทวีคูณในสูตรคํานวณบํานาญ

 (3) การอนุญาตให�สมาชิก กบข. ที่เกษียณหลัง 60 ป� สามารถ

นําเงินส�วนหนึ่งออกไปใช�ก�อนได� 

 (4) การชดเชยผลตอบแทนการลงทุน กบข. ซึ่งไม�ตรงตามข�อมูลที่

สมาชิกเคยรับทราบเมื่อป� 2539 - 2540

 

 ประเด็นระดับสํานักงาน ต�องมีการแก�ไขกฎระเบียบ และกฎกระทรวง

ที่เกี่ยวข�องโดยผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการ กบข. 

 (1) การให�สมาชิก กบข. สามารถกู�เงินจากบัญชีตัวเองได�

 (2) การลงทุนในสหกรณ�ออมทรัพย�

 (3) การตั้งหน�วยงานช�วยเหลือสมาชิกเมื่อเสียชีวิต เช�นเดียวกับ 

ชพค. หรือการฌาปนกิจสงเคราะห�ช�วยเพื่อนครู และบุคลากรทาง

การศึกษา

2. ความรู�ความเข�าใจเรื ่องการลงทุน สมาชิก กบข. ทุกคนเป�น

ข�าราชการส�วนใหญ�ไม�มีความเข�าใจเรื่องการลงทุน ซึ่งถือเป�น

อุปสรรคในการสื่อสารผลตอบแทนการลงทุนของ กบข. เพราะ

สมาชิกมักเปรียบผลตอบแทนการลงทุนของ กบข. กับสิ ่งที ่

ตนเองคุ�นเคย เช�น เทียบกับการฝากเงินในธนาคาร สหกรณ� ซึ่ง

มีลักษณะในรายละเอียดต�างจาก กบข. ที่เป�นกองทุนมีภารกิจ

ลงทุนตาม พรบ. กบข. เพื ่อผลตอบแทนในระยะยาวสําหรับ

สมาชิกเมื่อเกษียณ กบข. จําเป�นต�องสื่อสารให�สมาชิกสามารถ

เข�าใจว�า การลงทุนมีความเสี่ยง หากสมาชิกคาดหวังผลตอบแทน

สูง ก็ต�องยอมรับความเส่ียงสูง ซ่ึงหมายถึงผลตอบแทนการลงทุน

ย�อมผันผวนสูง โอกาสติดลบสูงและบ�อยครั้งก็จะเกิดขึ้นได� หาก

สมาชิกคาดหวังผลตอบแทนควรมองเป�าหมายผลตอบแทนเฉลี่ย

ในระยะยาว 10-20 ป� 

3. การวางแผนทางการเงิน (Financial Literacy) การให�ความรู�ใน

การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ เพื่อเตรียมสมาชิกเข�าสู�วัย

พักผ�อนหลังทํางานเป�นภารกิจ กบข. ที่ต�องสื่อสาร และให�ข�อมูล

ที่เป�นประโยชน�สําหรับสมาชิกในการบริหารเงินออม เงินลงทุน 

ภาระหนี้สิน และที่สําคัญคือมีเงินเหลือพอใช�และมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีในวัยเกษียณ 

สืบเนื่องจากการวิเคราะห�สภาวะแวดล�อมดังกล�าว กบข. ได�กําหนด

เป�าหมายเชิงกลยุทธ�ในการทํางานสําหรับป� 2555 เพ่ือให� กบข. เป�น 

คู�คิดตลอดชีวิต (Lifetime Partnership) สําหรับสมาชิก ดังน้ี  

เปาหมายเชิงกลยุทธดานสมาชิก 
“มุงตอบสนองความตองการของสมาชิกดวยความเอาใจใส
และภาคภูมิใจ”
ในป� 2555 กบข. กําหนดให�เป�นป�แห�งการสร�างความผูกพันและเป�น

เพ่ือนคู�คิดตลอดชีพของสมาชิก (Lifetime Partnership) โดย กบข. วาง

เป�าหมายเชิงกลยุทธ�หลัก 2 ด�าน คือ 
1) สร�างความพึงพอใจที่ได�เป�นสมาชิก กบข. และผูกพันกับ กบข. 

ในทุกช�วงชีวิต  ผ�านการจัดสวัสดิการและบริการ ให�สอดคล�องกับ
ความต�องการของสมาชิกในแต�ละช�วงอายุ 

2) สร�างเครือข�ายพันธมิตรหน�วยงานราชการ โดยการขอความร�วมมือ
จากผู�แทนและสื่อส�วนราชการ เพื่อเป�นสื่อกลางในการสื่อสารสร�าง
ความเข�าใจ และใกล�ชิดสมาชิกอย�างทั่วถึง ในการให�ความรู�ด�าน
การวางแผนการเงิน บริหารเงินออมและยกระดับบริการ สร�างความ
เป�นอยู�ที่ดีของสมาชิกรวมทั้งเผยแพร�ผลการดําเนินงาน ข�อมูล
ข�าวสารด�านต�างๆ ของ กบข. ให�สมาชิกทั่วประเทศรับทราบอย�าง
ท่ัวถึง   นอกจากน้ียังให�ความสําคัญกับการทําหน�าท่ีดูแลผลประโยชน�
และอํานวยความสะดวกให�กับสมาชิก โดยในป� 2555 นี้ กบข. 
ร�วมกับกรมบัญชีกลาง มีแผนที่จะพัฒนาระบบ E-Claim เพื่อ
ให�สมาชิกที่เกษียณสามารถยื่นเร่ืองขอรับเงินได�เร็วข้ึนและมีข�อ
ผิดพลาดน�อยลง
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เปาหมายเชิงกลยุทธดานลงทุน 
“มุงสรางผลตอบแทนท่ีมั่นคงในระยะยาว”
สถานการณ�ลงทุนในป� 2555 มีความท�าทายสูงเนื่องจากสภาวะ

เศรษฐกิจโลกยังมีความไม�แน�นอนสูง และยังมีความเปราะบาง ประเทศ

ที่พัฒนาแล�วใช�นโยบายการเงินแบบผ�อนคลายแบบพิเศษและ

คงนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ํากว�าปกติ ส�งผลให�เกิดการเคลื่อนย�าย

เงินทุนในการหาผลตอบแทนการลงทุนอย�างรวดเร็ว และมีผลให�ภาวะ

ตลาดเงินและตลาดทุนมีความผันผวนและมีความเสี่ยงจากการ

ลงทุนเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันผลตอบแทนการลงทุนมีแนวโน�มลดลง 

กว�าในอดีต

ในป� 2555 กบข. จึงกําหนดกลยุทธ�การลงทุนเชิงรุกมากข้ึน ปรับเปล่ียน

วิธีการจัดพอร�ตการลงทุนจากอนุรักษ�นิยม (Conservative) ให�มี

ลักษณะคล�องตัว (Dynamic) มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

การจัดสรรเงินลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให�สอดคล�องกับ

สภาวะการลงทุนที ่เปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการกระจาย

การลงทุนในตลาดเกิดใหม� (Emerging Market) โดยเฉพาะภูมิภาค

เอเชีย ซ่ึงมีแนวโน�มเศรษฐกิจเติบโตสูงกว�าภูมิภาคอ่ืน การเพ่ิมสัดส�วน

การลงทุนทางเลือก (Alternative Investment) ได�แก� นิติบุคคล-

เอกชนโลก สินค�าโภคภัณฑ� อสังหาริมทรัพย� และโครงสร�างพื้นฐาน 

เพ่ือสร�างผลตอบแทนท่ีสมํ่าเสมอและม่ันคงในระยะยาวสําหรับ

สมาชิก  

เปาหมายเชิงกลยุทธดานบริหาร  
“เปนสถาบันบริหารจัดการเงินออมที่โปรงใส และเชื่อถือได”
เพื่อผลักดันให� กบข. เป�นสถาบันจัดการเงินออมท่ีโปร�งใส เป�นผู�นํา

ด�านการลงทุนอย�างรับผิดชอบ และส�งเสริมสังคมแห�งการออมและ

การบริหารการเงินส�วนบุคคล ในป� 2555 กบข. จึงกําหนดแผนงาน

บูรณาการการทํางานเชิงธุรกิจ ปรับปรุงกระบวนการด�านการลงทุน

และด�านสมาชิกโดยใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเป�นตัวขับเคล่ือนการ

ดําเนินธุรกิจ ปรับปรุงระบบฐานข�อมูลต�างๆ พร�อมทั้งปรับปรุง

กระบวนการทํางานภายในสํานักงานให�มีประสิทธิภาพและคล�องตัว

มากขึ้น กบข. ยังมีการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง ผลักดันให�บริษัท

ที่ กบข. ลงทุนนําหลักการ ESG (Environment, Social, and 

Governance) มาใช�ในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ กบข.ร�วมมือกับ

สถาบันศึกษาจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบําเหน็จบํานาญ เพ่ือสร�าง

องค�ความรู�กองทุนบําเหน็จบํานาญของประเทศไทยให�แก�สังคม

เปาหมายเชิงกลยุทธดานบุคลากร
“เปนองคกรที่มีผลการดําเนินงานเปนเลิศ
และมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง”
ในป� 2555 กบข. มีแผนพัฒนาบุคลากรให�มีสมรรถนะสูงต�อเนื่อง 

โดยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน เพื่อผลักดันให� กบข.

เป�นองค�กรที่เน�นผลการดําเนินงานเป�นเลิศ จึงนําระบบการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานมาเชื่อมโยงกับระบบการจ�ายค�าตอบแทน พร�อม

สร�างระบบการยอมรับพนักงานตาม PASIT1 ซึ่งเป�นค�านิยมร�วมของ 

กบข. 5 ข�อ ให�พนักงานปฏิบัติตาม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน และเสริมสร�างบรรยากาศในการทํางานที่มุ�งสู�เป�าหมาย

เดียวกัน นอกจากนี้ กบข. ยังวางแผนพัฒนาศักยภาพ ภาวะผู�นํา

และการสื่อสารภายใน พร�อมท้ังสร�างความก�าวหน�าในอาชีพให�กับ

พนักงานทุกระดับ เพื่อสร�างความสุขและผูกพันต�อองค�กร ตลอดจน

แรงจูงใจที่จะต�อสู�เพื่อบรรลุภารกิจในอนาคตท่ีท�าทายร�วมกัน

 

                                    

1 คานิยมรวม (PASIT)
P : Professional มีความเป�นมืออาชีพ

A : Achievement Orientation การมุ�งผลสัมฤทธิ์

S : Service Minded การบริการเป�นเลิศ

I  : Integrity การมีคุณธรรมและจริยธรรม

T : Team Spirit การทํางานเป�นทีม
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ความเดิม ระบบเดิม
ประเทศไทยเ ร่ิมมีบํ านาญมาต้ังแต� รัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว (รัชกาลท่ี 5) โดยพระองค�ทรงมีพระราชดําริ

ว�า “ราชการบ�านเมืองมีมากข้ึนกว�าแต�ก�อน แม�จะเพ่ิมเงินเดือนให�มาก

ขึ้นก็ตาม แต�ข�าราชการมีหน�าที่ต�องรับราชการเต็มเวลา ไม�ใคร�ได�มี

โอกาสที่จะสะสมทรัพย�ไว�เลี้ยงตนเมื่อแก�ชราหรือทุพพลภาพ”  จึงได�

กําหนดให�มีบําเหน็จบํานาญไว�เลี้ยงชีพยามที่ออกจากงานขึ้น  และ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�มีการตราพระราชบัญญัติเพื่อจ�ายเบี้ย

บํานาญเป�นครั้งแรกเมื่อป�พ.ศ. 2444 เรียกว�า “พระราชบัญญัติเบี้ย

บํานาญรัตนโกสินทร� ศก 120” และได�มีการแก�ไขเพิ่มเติมจนเป�น

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ.2494

ลักษณะสําคัญของระบบบําเหน็จบํานาญ พ.ศ.2494 คือการให�นํ้าหนัก

ผลตอบแทนแก�ข�าราชการเม่ือออกจากงานมากกว�าในขณะทํางาน 

กล�าวคือ ในขณะที่รับราชการอยู�จะได�รับเงินเดือนที่ไม�สูงมากนัก แต�

เมื่อออกจากราชการได�รับบํานาญจะได�รับเงินเลี้ยงดูไปตลอดจนกว�า

จะเสียชีวิต ส�งผลให�

• การปรับโครงสร�างเงินเดือนข�าราชการทําได�ยากและไม�คล�องตัว 

เพราะหากมีการขึ้นเงินเดือน ภาระที่ต�องจ�ายบําเหน็จบํานาญก็จะ

มากตามไปด�วย เพราะสูตรในการคํานวณบําเหน็จบํานาญจะข้ึนอยู�

กับเงินเดือนเดือนสุดท�ายเสมอ ข�าราชการจึงเป�นผู�มีเงินเดือนน�อย 

ไม�สอดคล�องกับภาวะค�าครองชีพที่แท�จริง

• รัฐไม�มีการสํารองเงินสําหรับจ�ายบําเหน็จบํานาญล�วงหน�า แต�จะ

เป�นการจ�ายจากงบประมาณแผ�นดินรายป� จึงไม�เป�นไปตามหลัก

การบริหารการคลังที่ดี คือ การนําภาษีของคนทํางานไปจ�ายให�

กับผู�เกษียณ หรือที่เรียกว�าเป�นระบบ Pay as You Go ถือเป�น

ภาระผูกพันกับผู�เสียภาษีในอนาคต 

• รัฐไม�สามารถวางแผนการคลังที่ดีได� เพราะวิธีการตั้งงบประมาณ

รายจ�ายเพื่อจ�ายบําเหน็จบํานาญเป�นรายป� นอกจากนี้ ในช�วงอีก 

10 - 20 ป� จะมีข�าราชการเกษียณอายุพร�อมกันเป�นจํานวนมาก 

ประกอบกับการที่ประเทศก�าวเข�าสู�การเป�นสังคมผู�สูงอายุ (Aging 

Society) เนื่องจากประชากรมีอายุขัยสูงขึ้นและอัตราเกิดใหม�ของ

ประชากรมีน�อย ทําให�ประเทศไทยจะเกิดสภาพ ผู�เสียภาษีมีจํานวน

น�อย ต�องนําส�งภาษีเพื่อดูแลผู�สูงวัยเกษียณอายุจํานวนมากที่จะมี

อายุยืนยาวตามความก�าวหน�าทางการแพทย� นั่นคือโอกาสที่รัฐจะ

จัดเก็บรายได�จากภาษีมีน�อยลง ขณะที่ความจําเป�นต�องจ�ายมีมาก

ขึ้น ต�อเนื่อง และยาวนานขึ้น เหล�านี้ถือเป�นภาระในอนาคตของรัฐ 

ซึ่งหากไม�มีการแก�ไขอาจนําไปสู�ป�ญหาขาดหลักประกันแก�ผู�รับ

บํานาญและข�าราชการในป�จจุบันตามไปด�วย

• รัฐมีเงินใช�ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด�านอื่นได�น�อย 

เนื่องจากสัดส�วนงบประมาณรายจ�ายหมวดเงินเดือน ค�าจ�าง และ

เงินบําเหน็จบํานาญมีสัดส�วนสูงถึงประมาณร�อยละ 40 ของ

งบประมาณรายจ�ายทั้งหมด หรือเป�นอัตราร�อยละ 7 ของ GDP 

ซึ่งมีสัดส�วนสูงมากเมื่อเทียบกับรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 

ริเริ่ม ระบบใหม เงื่อนไขใหม
ในป� พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรีมีมติให�กระทรวงการคลังพิจารณา

ปรับปรุงระบบบําเหน็จบํานาญข�าราชการเป�นระบบกองทุนสํารอง-

เลี้ยงชีพกลาง (Central Provident Fund) ซึ่งเป�นเหตุนํามาซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญของระบบบําเหน็จบํานาญข�าราชการไทย 

นํามาสู�การจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ (กบข.) โดยมี

เหตุผลสําคัญในการจัดตั้ง ดังนี้

1. เพื่อตัดภาระทางการเงินของรัฐ ซึ่งเป�นลักษณะมีงบประมาณแต�

วางแผนไม�ได�มาเป�นแบบไม�มีงบประมาณและวางแผนได�

2. เพื่อเป�นกลไกบังคับให�มีการออม

3. เพ่ือให�เงินออมน้ีเป�นเงินที่ไม�แฝงอยู�ในภาระงบประมาณในอนาคต 

และสามารถนําไปลงทุนได�

4. เพื่อปรับปรุงอัตราเงินเดือนข�าราชการป�จจุบันให�เพิ่มสูงขึ้น

5. เพื่อให�มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตข�าราชการ

15 ปหลังปฏิรูประบบบํานาญไทย
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เน่ืองจากรัฐบาลในขณะน้ันตระหนักในความจริงท่ีว�า การเปลี่ยนแปลง

ในทันทีอาจทําให�ข�าราชการไม�ยอมรับ จึงกําหนดให�ข�าราชการที่รับ

ราชการก�อนวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช� คือวันที่ 27 มีนาคม 2540 

สามารถเลือกได�ว�าจะสมัครเป�นสมาชิก กบข. หรือไม� สําหรับข�าราชการ

ที่เข�ารับราชการหลังวันดังกล�าว ต�องเข�าเป�นสมาชิก กบข. ทุกคน 

ทําให�สมาชิก กบข. ในป�จจุบันประกอบด�วยข�าราชการ 2 กลุ�ม

กลุ�มที่ 1: กลุ�มสมัครใจเข�าเป�นสมาชิก กบข. ในป� พ.ศ. 2540 ซึ่ง

ขณะนั้นมีจํานวนทั้งสิ้น 1,069,013 คน

กลุ�มที่ 2: กลุ�มข�าราชการที่รับราชการหลังวันที่ 27 มีนาคม 2540 ซ่ึง

กฎหมายกําหนดให�ต�องเป�นสมาชิก กบข. ทุกคน 

เงินที่จะไดรับกรณีเลือกรับบําเหน็จ

1. บําเหน็จจากกรมบัญชีกลาง สูตรคํานวณ อัตราเงินเดือนเดือนสุดท�าย x อายุราชการ

2. เงินจาก กบข. 1. เงินสะสมของสมาชิกในอัตราร�อยละ 3 ต�อเดือน + ผลประโยชน�จากการลงทุนท่ี กบข. หาได�

  2. เงินสะสมส�วนเพิ่มของสมาชิก (ถ�ามี) +ผลประโยชน�จากการลงทุนที่ กบข. หาได� (ถ�ามี)*

  3. เงินสมทบจากรัฐในอัตราร�อยละ 3 ต�อเดือน + ผลประโยชน�จากการลงทุนที่ กบข. หาได�

เงินที่ไดรับกรณีเลือกรับบํานาญ

1. บํานาญจากกรมบัญชีกลาง สูตรคํานวณ  เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท�าย x อายุราชการ

                                        50

  แต�ต�องไม�เกินร�อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท�าย

2. เงินจาก กบข.  1. เงินสะสมของสมาชิกในอัตราร�อยละ 3 ต�อเดือน + ผลประโยชน�จากการลงทุนที่ กบข. หาได�

  2. เงินสะสมส�วนเพิ่มของสมาชิก (ถ�ามี) + ผลประโยชน�จากการลงทุนที่ กบข. หาได� (ถ�ามี)*

  3. เงินสมทบจากรัฐในอัตราร�อยละ 3 ต�อเดือน + ผลประโยชน�จากการลงทุนที่ กบข. หาได�

  4. เงินชดเชยสูตรบํานาญท่ีเปล่ียนไปจากรัฐ ในอัตราร�อยละ 2 ต�อเดือน + ผลประโยชน�ท่ี กบข. หาได� 

  5. เงินประเดิมจากรัฐเพื่อชดเชยสูตรบํานาญ

   ที่เปลี่ยนไปสําหรับเวลารับราชการ

   ก�อน 27 มีนาคม 2540 

*ในแต�ละเดือน สมาชิก กบข. จะสะสมกับ กบข. ในอัตราเดือนละร�อยละ 3 ทั้งนี้ สมาชิก กบข. สามารถสะสมเพ่ิมได�อีกร�อยละ 12 เรียกว�า เงินสะสมส�วนเพ่ิม 
โดย กบข. จะนําเงินเหล�านั้นไปหาผลประโยชน�เช�นเดียวกับเงินสะสมอื่นในบัญชีของสมาชิก 

ผลประโยชนที่เปลี่ยนไปจาก DB สู Hybrid
การจัดตั้ง กบข. ทําให�ผลประโยชน�สําหรับข�าราชการที่เป�นสมาชิก 

กบข. จะได�รับเมื่อเกษียณเปลี่ยนแปลง จากแต�เดิมซึ่งจะได�รับเพียง

บําเหน็จหรือบํานาญ ก็จะมีเงิน กบข. ซ่ึงเป�นส�วนผสมระหว�างเงินออม

ของสมาชิก เงินสมทบและเงินชดเชยบํานาญจากรัฐ และผลประโยชน�

จากการลงทุนที่ กบข. หาได� ดังนี้ 

ขาราชการที่เขารับราชการ กอน 27 มีนาคม 2540
และสมัครเปนสมาชิก กบข.

ขาราชการที่เขารับราชการ หลัง 27 มีนาคม 2540
และกฎหมายกําหนดใหเปนสมาชิก กบข. 
โดยอัตโนมัติ
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ลักษณะผลประโยชน�ท่ีเปล่ียนไปน้ี กล�าวได�ว�าเป�นการรับผลประโยชน�

ในลักษณะผสม (Hybrid) ซึ่งเป�นการผสมระหว�าง

1. เงินบําเหน็จหรือบํานาญ ซึ่งเป�นการรับผลประโยชน�ในลักษณะ

กําหนดจํานวนเงินไว�ล�วงหน�าแน�นอน หรือ Defined Benefit : DB

2. เงิน กบข. ซึ่งเป�นการรับผลประโยชน�ในลักษณะไม�ได�กําหนดเป�น

เงินที่แน�นอน ขึ้นอยู�กับผลตอบแทนจากการบริหารเงินลงทุนหรือ 

Defined Contribution: DC

ทบทวนนโยบาย ปรับสูสมดุล
15 ป�หลังปฏิรูประบบบํานาญ ข�าราชการท่ีเป�นสมาชิก กบข. เริ่ม

ทยอยเกษียณ แม�จะได�รับเงินทุกประเภทตามที่ได�มีการสื่อสารไว�

ก�อนหน�านี้ แต�จํานวนของผลประโยชน�ที่ได�รับน�อยกว�าที่ได�เคย

สื่อสารไว� ข�าราชการที่เป�นสมาชิก กบข. จึงได�มีการเรียกร�องให�มี

การทบทวนนโยบายต�างๆ ที่เกี่ยวข�องและเป�นผลจากการปฏิรูป

บํานาญ ข�อเรียกร�องสําคัญ มีดังนี้

1. ให�มีการทบทวนสูตรคํานวณบํานาญสําหรับข�าราชการท่ีเป�น

สมาชิก กบข. 

2. ให�มีการชดเชยผลประโยชน�จากการลงทุนของ กบข. เพราะแต�เดิม

ข�าราชการที่เป�นสมาชิก กบข.ได�รับการชี้แจงว�าผลประโยชน�จาก

การลงทุนได�ร�อยละ 9 ขณะที่ กบข. สามารถหาผลประโยชน�ได�

เฉลี่ยประมาณร�อยละ 7

3. ให�มีการนําวันทวีคูณของข�าราชการทหาร ตํารวจมาพิจารณาร�วม

ในการคิดบํานาญรายเดือนของกรมบัญชีกลาง 

4. ให�สิทธิข�าราชการที่กําหนดวันเกษียณอายุมากกว�า 60 ป� ให�

สามารถนําเงิน กบข. ออกไปใช�ก�อนได�

ในประเด็นที่เกี่ยวข�องกับข�อเรียกร�องต�างๆ นั้น กระทรวงการคลัง 

โดยกรมบัญชีกลาง เป�นหน�วยงานที่มีอํานาจหน�าที่เสนอข�อคิดเห็น

ต�อรัฐบาลในการปรับเปล่ียนนโยบาย ส�วน กบข. มีสถานะเป�นกองทุน

มีภารกิจนําเงินไปลงทุนตาม พรบ. กบข. และกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข�อง 

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ�านมา กบข. มิได�นิ่งนอนใจ ได�สะท�อนความคิด

เห็นและข�อเรียกร�อง และติดตามความคืบหน�าเพื่อแจ�งให�สมาชิก

รับทราบเป�นระยะ ป�จจุบันยังไม�มีข�อสรุปชัดเจน ซึ่งในการพิจารณา

ปรับเปล่ียนนโยบายกระทรวงการคลังมีป�จจัยสําคัญและทางเลือกที่

คํานึงถึงหลายประการ อาทิ

1. ภาระงบประมาณของภาครัฐ การปรับสูตรคํานวณบํานาญให�

ข�าราชการที่เป�นสมาชิก กบข. ทําให�รัฐบาลต�องสํารองงบประมาณ

เพื่อจ�ายบํานาญเพิ่มให�กับข�าราชการที่เกษียณไปแล�ว ซึ่งต�องมี

การชดเชยย�อนหลัง และรวมถึงข�าราชการที่สมัครใจเป�นสมาชิก

และยังคงสถานะเป�นสมาชิก กบข. ในป�จจุบัน 

2. ภาระงบประมาณกรณีต�องชดเชยผลประโยชน�จากการลงทุน

ตามที่สมาชิก กบข. เรียกร�อง เนื่องจาก กบข. เป�นกองทุนใน

ลักษณะไม�ได�กําหนดผลประโยชน�ไว�ล�วงหน�าแน�นอน (Defined 

Contribution: DC) 

3. ความเส่ียงและความผันผวนของผลตอบแทนจากการลงทุนของ 

กบข. หากกําหนดว�า กบข. ต�องสร�างผลตอบแทนเฉล่ียร�อยละ 9 

กบข. จําเป�นต�องมีการปรับเปล่ียนนโยบายการลงทุนจากป�จจุบันท่ี 

พรบ. กบข. กําหนดให�ลงทุนในสินทรัพย�ม่ันคงสูงไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 60 

และสินทรัพย�อื่นเพื่อแสวงหาผลประโยชน�ไม�เกินร�อยละ 40 จําเป�น

ต�องเพิ่มสัดส�วนสินทรัพย�เสี่ยงเพื่อแสวงหาผลประโยชน�เพิ่มและ

ลดสัดส�วนสินทรัพย�มั่นคงสูง ซึ่งนั่นก็หมายความว�า โอกาสที่

ผลตอบแทนจะติดลบในบางป�จะเพิ่มขึ้น และอัตราการติดลบก็จะ

สูงขึ้น และคาดหวังว�า ในระยะยาวมีโอกาสได�รับผลตอบแทนที่

ร�อยละ 9
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บทสงทาย
ธนาคารโลกกําหนดว�า บํานาญแยกเป�น 3 เสาหลักและชี้ให�เห็น

ชัดเจนว�าภาระในการดูแลคุณภาพชีวิตหลังเกษียณน้ันเป�นภาระ

ร�วมกันระหว�างรัฐบาลและประชาชน ด�วยข�อจํากัดด�านงบประมาณ

และเงื่อนไขความเท�าเทียมของประชาชนทุกกลุ�มที่รัฐต�องดูแล ซึ่ง

จําเป�นต�องจัดการให�มีบํานาญเสาหลักแรกเป�นหลักประกันความ

มั่นคงในวัยหลังเกษียณขั้นพื้นฐานของประชาชน ตัวอย�างบํานาญใน

ส�วนน้ีคือบํานาญที่ข�าราชการได�รับจากกรมบัญชีกลางทุกเดือนจน

วันสุดท�ายของชีวิต หรือประกันสังคมที่ภาคเอกชนได�รับ บํานาญใน

เสาหลักนี้เป�นบํานาญที่มักมีการกําหนดไว�ล�วงหน�า มีสูตรคํานวณ

แน�นอน

สําหรับเสาหลักที่สองนั้น ธนาคารโลกระบุว�าเป�นบํานาญที่นายจ�าง

และประชาชนต�องรับผิดชอบร�วมกัน นายจ�างมีส�วนร�วมในการช�วย

ให�ลูกจ�างมีเงินออมเพียงพอในวัยเกษียณ ตัวอย�างในกรณีนี้คือเงิน 

กบข. และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่นายจ�างและลูกจ�างมีส�วนร�วมใน

การออม ลักษณะสําคัญของรายได�หลังเกษียณในส�วนนี้ผันแปรตาม

ปริมาณการออมของลูกจ�างและส�วนสมทบจากนายจ�าง ซึ่งแตกต�าง

กันไปตามประเภทของธุรกิจและประเทศ

ส�วนเสาหลักที่สามนั้น ธนาคารโลกกําหนดเป�นเสาหลักแห�งภาค

สมัครใจ หากประชาชนไม�มั่นใจว�ารายได�หลังเกษียณจาก 2 เสาแรก

จะไม�เพียงพอก็จะมีการออม ทําประกันบํานาญหรือการลงทุนเพิ่ม

เพื่อเติมเต็มรายได�จากสองเสาแรก 

หลักการของธนาคารโลกถือเป�นหลักการสากลที่รัฐบาลทุกประเทศ

ยึดเป�นหลักการสําคัญในการดูแลความมั่นคงให�กับประชาชนและมี

เป�าหมายที่จะให�คุณภาพชีวิตของประชาชนดีไม�น�อยหน�าประเทศอื่น

ที่ได�รับการยกย�องว�ามีสวัสดิการสังคมดีในระดับต�นๆ ของโลก โดย

รัฐบาลก็ต�องคํานึงถึงสวัสดิการสังคมที่จัดสรรให�ประชาชนทุกกลุ�ม

และสถานะทางการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวควบคู�กันไป 
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ความเปนมาของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
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ความหมายของระบบเงินออมเพื่อการเกษียณ
ระบบเงินออมเพื่อการเกษียณ คือ ระบบการจัดการเพื่อการสะสมเงินระหว�างช�วงวัยทํางาน เพื่อ
สามารถจ�ายคืนเป�นเงินรายได�สําหรับวัยเกษียณให�แก�ผู�มีสิทธิรับเงินเม่ือครบอายุเกษียณ และมีวัตถุประสงค�
อย�างชัดเจนเพ่ือสร�างความม่ันคงด�านรายได�ให�แก�ผู�สูงอายุหลังเกษียณจากการทํางาน มิให�มีมาตรฐาน
การดํารงชีพที่ตกต่ําเมื่อเข�าสู�ภาวะที่ไม�มีรายได�  นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงการจัดสิทธิประโยชน�อื่น
เพิ่มเติมด�วย เช�น เงินช�วยเหลือกรณีทุพพลภาพ เจ็บป�วย และเงินช�วยเหลอืทายาทในกรณีผู�มีสิทธิรับ
บํานาญเสียชีวิต เป�นต�น

รูปแบบของกองทุนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ
• แบบกําหนดผลประโยชนลวงหนา (Defined Benefit: DB) 
 เป�นรูปแบบกองทุนที่มีการระบุสิทธิประโยชน�ของสมาชิกล�วงหน�าแน�นอน ซึ่งในประเทศต�างๆ โดย

ทั่วไปจะอยู�ในระดับที่ไม�ต่ํากว�ามาตรฐานข้ันตํ่าของอนุสัญญาความม่ันคงขององค�การแรงงาน
ระหว�างประเทศ (ILO) ฉบับท่ี 102 ที่กําหนดไว�ขั้นต่ําร�อยละ 40 ของค�าจ�างก�อนเกษียณ โดย
นายจ�างต�องเป�นผู�รับผิดชอบจัดหาเงินเพื่อจ�ายเป�นบํานาญให�ลูกจ�างหลังเกษียณอายุ แผนบํานาญ
รูปแบบนี้ ส�วนใหญ�เป�นกองทุนที่จัดขึ้นโดยภาครัฐซึ่งต�องใช�เงินภาษีที่เรียกเก็บจากประชาชน
วัยทํางานเพื่อนํามาจ�ายคืนประชาชนวัยเกษียณตามสิทธิประโยชน�ที่กําหนดไว�ดังกล�าว  

• แบบกําหนดอัตราเงินนําสง (Defined Contribution; DC) 
 เป�นรูปแบบกองทุนที่กําหนดอัตราการจ�ายเงินสะสมหรือสมทบท้ังของฝ�ายนายจ�างและลูกจ�าง

ที่เป�นสมาชิกเข�ากองทุนในบัญชีรายบุคคลของสมาชิก และมีการนําเงินในบัญชีไปลงทุน กองทุน
เงินออมในรูปแบบนี้ลูกจ�างจะเป�นผู�รับความเสี่ยงและผลประโยชน�จากการลงทุนโดยตรง เป�น
ระบบเงินออมเพื่อการเกษียณ ซึ่งจํานวนเงินในบัญชีจะเพียงพอต�อการมีรายได�ไว�ใช�ในยามเกษียณ
หรือไม�ขึ้นอยู�กับป�จจัยต�างๆ ได�แก� 1.อัตราเงินสะสมหรือสมทบ 2.จํานวนป�ที่สมาชิกอยู�กับกองทุน 
และ 3.ผลการลงทุน  

• แผนบํานาญแบบผสม หรือ Hybrid แผนบํานาญแบบ DB 
 เป�นที่ต�องการของประชาชนมากกว�า DC หากแต�เป�นภาระอันใหญ�หลวงต�อสังคม โดยเฉพาะ

ทุกประเทศกําลังเข�าสู�สังคมของผู�สูงอายุ ซึ่งทําให�สัดส�วนของประชากรวัยทํางานลดลง ทําให�
ประเทศต�างๆ ทั่วโลกมีความจําเป�นต�องปรับลดสิทธิประโยชน�แบบ DB ลง ในขณะที่ต�องผลักดันให�
มีระบบเงินออมเพ่ือการเกษียณ DC ภาคบังคับขึ้นมาสนับสนุนการสร�างความมั่นคงด�านรายได�
ในวัยชรามากขึ้น จึงเกิดเป�นแผนบํานาญแบบผสมผสานเพื่อรองรับการเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุอย�าง
ม่ันใจ และเป�นการร�วมรับผิดชอบระหว�างนายจ�างกับลูกจ�าง
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1

THREE PENSION PILLARS

State provided

2

Compulsory saving

Define Benefit Define Benefit/Define Contribution

Voluntary saving

3

แนวทางการบริหารกองทุนบํานาญตามหลักสากล
ป�ญหาสัดส�วนประชากรสูงอายุที่กําลังเพิ่มมากขึ้นมากกว�าประชากรวัยทํางาน หรือการเข�าสู�สังคม
ของผู�สูงอายุ (Aging Society) ทําให�หลายประเทศตระหนักว�า การพึ่งพางบประมาณของรัฐเพื่อ
จ�ายบําเหน็จบํานาญให�แก�ประชาชนได�มีชีวิตที่ดีในวัยเกษียณกําลังประสบป�ญหาธนาคารโลก (World 
Bank) จึงทําการศึกษาและเห็นว�าจําเป�นต�องลดการจ�ายบําเหน็จบํานาญตามระบบเดิมที่จ�ายเงิน
บํานาญในจํานวนที่แน�นอน โดยนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับระบบการออมเพื่อเกษียณอายุหรือระบบ
บําเหน็จบํานาญที่ทําให�เกิดความมั่นคงทางสังคมของประเทศ “สามเสาหลักของระบบเงินออม
เพ่ือวัยเกษียณ” (Three Pillars หรือ The Multi Pillar of Old Age Security) โดย
ยึดหลักที่จะสร�างระบบบํานาญสมดุลและสามารถรองรับภาระในอนาคตที่จะต�องเลี้ยงดูผู�เกษียณ
อายุได�ในระดับที่เหมาะสมและไม�เพิ่มภาระภาษีให�กับประชาชนของประเทศ  

• เสาหลักที่ 1 (Pillar 1) : เป�นระบบบํานาญภาคบังคับที่รัฐจัดให�แก�ประชาชน เรียกว�า 
Pay-as-you-go (PAYG) ซึ่งจะกําหนดสิทธิประโยชน�ที่จะจ�ายเป�นสูตรแน�นอน (Defined Benefit)  
โดยจ�ายจากเงินภาษีที่เก็บจากประชาชนในวัยทํางานให�แก�ประชาชนในวัยเกษียณตามหลักเกณฑ�
ที่กําหนด เพื่อสร�างหลักประกันสังคมที่ว�าทุกคนจะต�องมีรายได�เพียงพอแก�การยังชีพอย�างน�อย
ที่สุดรายได�ที่ควรจะได�รับต�องไม�น�อยกว�าเส�นขีดความยากจน 

• เสาหลักที่ 2 (Pillar 2) : เป�นระบบเงินออมภาคบังคับ อาจบริหารโดยเอกชนหรือหน�วยงาน
ของรัฐ มีเงินกองทุนและมีการส�งเงินสะสมของสมาชิก และมีการสมทบจากนายจ�างเข�ากองทุน
ในบัญชีของสมาชิกแต�ละคน ส�วนใหญ�จะกําหนดให�มีการนําส�งเงินสะสมเข�ากองทุนด�วยจํานวน
ที่แน�นอน (Defined Contribution) ประชาชนทุกคนที่อยู�ในบังคับจะต�องเป�นสมาชิกของกองทุน  
ซึ่งมีวัตถุประสงค�ที่จะยกระดับรายได�ของผู�เกษียณให�สูงกว�าเส�นความยากจนเพื่อให�มีรายได�ที่
เพียงพอกับการยังชีพอย�างปกติ 

• เสาหลักที่ 3 (Pillar 3) : เป�นระบบการออมภาคสมัครใจ ที่บริหารโดยภาคเอกชน มีเงินกองทุน
และมีการส�งเงินสะสมของสมาชิกจํานวนที่แน�นอน (Defined Contribution) ในบางกรณีอาจมีเงิน
สมทบจากนายจ�างเข�ากองทุนในบัญชีของแต�ละคน การเป�นสมาชิกออมเงินในระบบของเสาหลัก
ที่ 3 เป�นไปโดยสมัครใจกฎหมายไม�ได�บังคับให�ต�องเป�นสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค�ให�ผู�ออม
สามารถออมเงินไว�ใช�ในยามเกษียณในจํานวนเพียงพอต�อแผนการใช�ชีวิตในอนาคต การเข�าถึง
ความสะดวกสบายและการดูแลรักษาพยาบาลที่สูงกว�ามาตรฐาน
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ขาราชการ บําเหน็จบํานาญข�าราชการ        กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
  (กรมบัญชีกลาง)   

พนักงานเอกชน กองทุนประกันสังคม  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ

แรงงานนอกระบบ/   **กองทุนการออมแห�งชาติ
ผูประกอบวิชาชีพอิสระ     (เป�ดดําเนินการป� 2555)

กองทุนบํานาญของประเทศไทย
ระบบการออมเพื่อวัยเกษียณของประเทศไทยป�จจุบัน มุ�งขยายความคุ�มครองให�ครอบคลุมประชากร
โดยทั่วไปนอกเหนือจากข�าราชการ เพื่อสร�างความสามารถในการพึ่งพาตนเองในวัยเกษียณให�
แก�ประชาชน ตามทฤษฎีระบบเงินออมของธนาคารโลก

 

1 กองทุนประกันสังคม (Social Security Fund) : เป�นระบบการออมเพื่อวัยเกษียณแรกของ
ประเทศที่จัดตั้งขึ้น ภายใต�พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยขอบเขตความคุ�มครอง
ส�วนหนึ่งครอบคลุมกรณีชราภาพ เป�นการออมภาคบังคับแบบกําหนดวงเงินผลประโยชน�ที่จะได�รับ
ไว�แน�นอน (Defined Benefit) บริหารโดยสํานักงานประกันสังคม (สปส.) โดยเริ่มให�ความคุ�มครอง
และเก็บเงินสะสมจากผู�ประกันตนครั้งแรกในป� พ.ศ. 2542 เงินบํานาญชราภาพท่ีผู�ประกันตนได�รับ
จะได�รับการยกเว�นภาษี และผู�ประกันตนจะมีสิทธิได�รับเงินบํานาญชราภาพเต็มจํานวนต�อเมื่ออายุ 
55 ป�บริบูรณ�และเกษียณออกจากงานแล�ว รวมทั้งจะต�องจ�ายเงินสะสมแล�วไม�ต่ํากว�า 180 เดือน 
ไม�ว�าระยะเวลา 180 เดือน จะติดต�อกันหรือไม�ก็ตาม

2 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (Government Pension Fund) : จัดตั้งข้ึนภายใต�
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. 2539 เป�นระบบบําเหน็จบํานาญของ
ข�าราชการ 12 ประเภท ที่กําหนดอัตราเงินสะสมของสมาชิกไว�ที่อัตราร�อยละ 3 ของเงินเดือน 
และมีการกําหนดอัตราเงินสะสมของภาครัฐ (เงินสมทบ เงินประเดิม และเงินชดเชย) ที่เรียกว�า 
Defined Contribution เข�ากองทุน กบข. ซึ่งมีหน�าที่นําเงินไปลงทุน ทั้งนี้เงินของสมาชิกและ
ผลประโยชน�ท่ีได�รับจากเงินลงทุนจะถูกจัดสรรเข�าสู�บัญชีสมาชิกรายบุคคล ข�าราชการท่ีเป�นสมาชิก 
กบข. เมื่อออกจากงานหรือเกษียณจะได�รับเงิน 2 จํานวน คือ (1) เงินบํานาญ (Defined Benefit ) 
จากกรมบัญชีกลาง และ (2) เงินในส�วน กบข. (Defined Contribution) 

1 2
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3 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) : เป�นกองทุนที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เป�นการออมภาคสมัครใจและออมร�วมกันระหว�างนายจ�างและ
ลูกจ�างเพ่ือให�ลูกจ�างได�ออมเงินไว�เพื่อการเกษียณ กองทุนมีสถานะเป�นนิติบุคคลแยกจากนายจ�าง  
โดยท้ังนายจ�างและลูกจ�างจะร�วมกันแต�งต้ังคณะกรรมการกองทุนประกอบด�วยตัวแทนจาก
นายจ�างและลูกจ�าง คณะกรรมการจะเลือกผู�จัดการกองทุน เงินสะสมจากลูกจ�างต�องไม�ต่ํากว�า
ร�อยละ 2 ของเงินเดือนและไม�เกินร�อยละ 15 ของเงินเดือน ส�วนเงินสมทบจากนายจ�างต�องไม�ต่ํา
กว�าเงินสะสมของลูกจ�าง และลูกจ�างจะได�รับเงินก�อนเมื่อออกจากงานหรือเกษียณโดยเงินสะสม
ของลูกจ�างและเงินสมทบจากนายจ�างสามารถนําไปลดหย�อนภาษีได� และผลประโยชน�ที่จ�ายให�นั้น
ก็ไม�เสียภาษี
3.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เป�นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือ 29 กรกฎาคม 2539 ซ่ึงรัฐวิสาหกิจจําเป�นต�องมีระบบบําเหน็จบํานาญท่ีชัดเจน 
เนื่องมาจากนโยบายรัฐบาลท่ีต�องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจบางแห�งจึงจัดตั้งกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพขึ้นแทนระบบบําเหน็จบํานาญเดิม อย�างไรก็ตาม ผู�ที่เป�นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ก�อนวันที่จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสามารถเลือกที่จะรับเงินภายใต�ระบบบําเหน็จบํานาญ
เดิมหรือเลือกเป�นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได� ในขณะที่พนักงานใหม�ต�องสมัครใจเป�น
สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

3.2 กองทุนสงเคราะหครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน (Private Teacher Provident Fund) : เป�น
การออมภาคบังคับแบบกําหนดอัตราเงินที่ต�องจ�ายสะสมเข�ากองทุนแน�นอน (Defined 
Contribution) สําหรับครูและครูใหญ�ในภาคเอกชนภายใต�พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  
โดยครูและครูใหญ�จะสะสมเงินเข�ากองทุนในอัตราร�อยละ 3 ของเงินเดือน และเจ�าของ
โรงเรียนจะสมทบให�อีกร�อยละ 3 และรัฐบาลสมทบให�อีกร�อยละ 6 ของเงินเดือน ผลตอบแทน
จากการลงทุนในส�วนของเงินสมทบจากรัฐบาลน้ันไม�ได�กระจายเข�าบัญชีของสมาชิกแต�ละคน 
แต�จะเก็บไว�ในบัญชีที่แยกออกมาต�างหากเพื่อใช�เป�นสวัสดิการต�างๆ ให�แก�ครู ครูใหญ� และ
ครอบครัว  ในกรณีที่ครูหรือครูใหญ�ทํางานมาเป�นระยะเวลา 5 ป�ข้ึนไป เม่ือลาออกจะได�รับ
เงินเป�นเงินก�อน ในส�วนของเงินสะสมของเงินสมทบจากผู�รับใบอนุญาต พร�อมผลประโยชน�
ของเงินดังกล�าว และเงินต�นอีกร�อยละ 6 ในส�วนสมทบจากรัฐ  

3.3 กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจํา (กสจ.) : รัฐในฐานะนายจ�างจัดให�ลูกจ�างประจํา
เป�นสมาชิก กสจ. ซึ่งลูกจ�างประจํานั้นจะสะสมเงินเข�ากองทุนด�วยความสมัครใจในอัตรา
ร�อยละ 3 ของเงินเดือน และรัฐบาลจะสมทบให�ในอัตราที่เท�ากัน

4 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) : เริ่มจัดตั้งขึ้น
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค�ในการส�งเสริมการออมภาคสมัครใจให�กับลูกจ�าง
ที่นายจ�างไม�มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือลูกจ�างที่ต�องการจะออมเงินเพิ่มขึ้น บริษัทหลักทรัพย�
จัดการกองทุนรวมจะเสนอกองทุนรวมในแบบความเสี่ยงต�างๆ กัน ผู�ลงทุนสามารถสับเปลี่ยน
แผนการลงทุนจากกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่ง หรือจะเปลี่ยนไปที่ผู�จัดการกองทุนอื่นก็ได�  
หากผู�ลงทุนนั้นจะไถ�ถอนหน�วยลงทุนก�อนอายุครบ 55 ป�จะต�องเสียภาษี 5 ป� ก�อนวันไถ�ถอน

5 กองทุนการออมแหงชาติ (National Savings Fund) : อยู�ระหว�างเตรียมการจัดตั้ง  
โดยเป�นระบบการออมแบบสมัครใจและสามารถเลือกออมเป�นรายเดือนหรือรายงวดได� ทั้งนี้มี
วัตถุประสงค�เพื่อสร�างหลักประกันยามชราภาพในรูปแบบบํานาญ สร�างความเท�าเทียมและ
เป�นธรรมแก�ประชาชน โดยเฉพาะแรงงานที่อยู�นอกระบบ ซึ่งผู�มีสิทธิเป�นสมาชิกจะต�องเป�นบุคคล
สัญชาติไทยซึ่งมีอายุไม�ต่ําว�า 15 ป�บริบูรณ� และไม�เกิน 60 ป�บริบูรณ� และไม�เป�นสมาชิกของ
กองทุนเพื่อการชราภาพใดๆ ที่มีการสมทบเงินจากรัฐหรือนายจ�าง
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ภารกิจหลักของ กบข. คือ บริหารเงินออมของข�าราชการสมาชิกกว�า 

1.2 ล�านคนทั่วประเทศ เพื่อเป�นหลักประกันความมั่นคงให�สมาชิก

ยามเกษียณ นอกจากนี้ กบข. ยังมีอีกภารกิจหนึ่งซึ่งมีความสําคัญไม�

ย่ิงหย�อนไปกว�าการบริหารเงินออมของสมาชิก น่ันคือ การจัดสวัสดิการ

และสิทธิประโยชน�อื่นๆ เพื่อสมาชิก งานบริการสมาชิกของ กบข. 

แบ�งเป�น 3 ด�านหลัก ได�แก� งานทะเบียน ทางเลือกในการบริหาร   

เงินออม การจัดสวัสดิการและการสื่อสารกับสมาชิกอย�างเข�าใจและ

เข�าถึง ซึ่งตลอด 15 ป�ที่ผ�านมา กบข.ไม�หยุดที่จะพัฒนางานบริการ

สมาชิกให�ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน�สูงสุดแก�สมาชิก 

โดยมุ�งมั่นสร�างสรรค�บริการต�างๆ เพื่อตอบสนองความต�องการของ

สมาชิกในทุกช�วงชีวิต 

งานทะเบียน
งานทะเบียนสมาชิก ถือเป�นจ๊ิกซอว�ช้ินสําคัญท่ีทําให�งานบริหารเงินออม

ของสมาชิกครบถ�วนสมบรูณ� ประกอบไปด�วยการจัดทําฐานข�อมูล

รายบุคคลของสมาชิก อาทิ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน 

เงินของสมาชิกท่ีส�งเข�ากองทุนในแต�ละเดือน การจัดสรรผลประโยชน�

จากการลงทุนไปยังบัญชีสมาชิก รวมไปถึงการจ�ายคืนเงินออมพร�อม

ผลประโยชน�ทุกบาททุกสตางค�ให�แก�สมาชิกเม่ือพ�นสมาชิกภาพได�

ถูกคน ถูกต�องตามสิทธิ์ และตรงเวลา 

ในช�วงเร่ิมต�นของการจัดต้ัง กบข. ถือเป�นช�วงของการเรียนรู�และพัฒนา

ระบบงานทะเบียนสมาชิก เพราะการจัดต้ังกองทุนเพ่ือบริหารเงินออม

ข�าราชการในลักษณะเช�น กบข. นับว�าเป�นเรื่องใหม�ของประเทศไทย

ในเวลานั้น อุปสรรคที่พบในช�วงแรก คือ ข�อมูลสมาชิกและเงินนําส�ง

รายเดือนมีความคลาดเคลื่อนและล�าช�า เนื่องจากระบบฐานข�อมูล

ไม�พร�อมรองรับปริมาณข�อมูลจํานวนมาก เหตุจากปริมาณข�าราชการ

ที่สมัครเป�นสมาชิก กบข. ในช�วงเริ่มต�นมีมากถึง 1,069,013 คน 

15 ป กบข. คูคิดสมาชิกทุกชวงชีวิต
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ในช�วงป� 2540 - 2541 จึงเป�นช�วงแก�ไขป�ญหาระบบจัดการฐานข�อมูล 

โดยจัดตั้งโครงการตรวจสอบและแก�ไขข�อมูลข้ึนมาเป�นการเฉพาะกิจ 

รวมท้ัง รณรงค�ให�สมาชิกตรวจสอบความถูกต�องของเงินส�ง และข�อมูล

ส�วนบุคคล ผลทําให�สามารถแก�ไขข�อมูลได�ถูกต�องครบถ�วน เพื่อ

ป�องกันไม�ให�เกิดป�ญหาใหม� กบข. ได�พัฒนาระบบการนําส�งเงินจาก

หน�วยงานราชการ 

ต�อมาในป� 2544 กบข. ได�ร�วมทุนกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

และบริษัท KAZ Computer Services Ltd. ซึ่งเป�นผู�เชี่ยวชาญด�าน

การบริหารจัดการระบบงานคอมพิวเตอร� จากออสเตรเลีย จัดตั้ง

บริษัท ไทยแอดมินิสเทรชั่นเซอร�วิสเซส จํากัด หรือ TAS1 เพื่อบริหาร

ระบบงานทะเบียนสมาชิก กบข. โดยได�มีการพัฒนาโปรแกรม MCS 

(Member Collection System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐาน

ข�อมูล การนําส�งเงินสมาชิก รวมทั้งพัฒนาระบบเพื่อรองรับการนํา

ส�งเงินส�วนออมเพิ่มของสมาชิกซึ่งเป�ดให�บริการในป� 2551 

ป�จจุบัน กบข. ได�พัฒนาระบบ MCS-Web เพื่อช�วยอํานวยความ

สะดวกให�หน�วยงานต�างๆ สามารถส�งข�อมูลผ�านระบบอินเตอร�เน็ต 

ซึ่งเป�นการพัฒนาต�อยอดมาต้ังแต�ป� 2551 จนถึงระยะที่ 4 ในป� 2555 

โดยมี TAS เป�นผู�บริหารฐานข�อมูลสมาชิกให�แก� กบข.

ในป� 2555 กบข. มีแผนท่ีจะให�รางวัลแก�หน�วยงานเบิกจ�ายซ่ึงทําหน�าท่ี

ทางด�านการเงินและทรัพยากรบุคคลของหน�วยงานราชการต�างๆ 

ทุกป� เพื่อเสริมสร�างแรงจูงใจในการแข�งขันกันอย�างสร�างสรรค�ที่จะ

พัฒนาการให�บริการแก�สมาชิก กบข. อย�างมีประสิทธิภาพย่ิงๆ ขึ้น 

สามารถนําส�งให�เงินของสมาชิกเข�าตรงเวลา ถูกต�อง ตรงคนและตรง

จาํนวนตามสิทธ์ิ   

ส�วนการย่ืนขอรับเงินเม่ือพ�นสมาชิกภาพ กบข. ได�พัฒนาช�องทางการ

ยื่นเรื่องด�วยระบบอิเล็กทรอนิคส� โดยได�รับความอนุเคราะห�จาก

กรมบัญชีกลางในการอนุญาตให�พัฒนาต�อยอดจากระบบการจ�าย

บํานาญ (e-pension) ของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงจะช�วยอํานวยความ

สะดวกแก�หน�วยเบิกจ�ายในการลดความซ้ําซ�อนในการบันทึกข�อมูล

และการตรวจสอบข�อมูล และช�วยให�สมาชิก กบข. ได�รับเงินจาก กบข. 

เร็วข้ึนกว�าช�องทางเดิม เบ้ืองต�นคาดว�าจะเร่ิมดําเนินการในเดือนตุลาคม

ป� 2555 และป�นี้ กบข. เป�ดโอกาสให�สมาชิกเตรียมเอกสารยื่นเร่ือง

ขอรับเงินล�วงหน�าก�อนวันพ�นสมาชิกภาพได�ล�วงหน�า 90 วัน 

สรางทางเลือกบริหารเงินออม 
เพิ่มความมั่นคงในวัยเกษียณ
โครงสร�างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ ประชากรมี

แนวโน�มอายุยืนยาวขึ้นเฉลี่ย 20 ป�หลังเกษียณ ทําให�ความเพียงพอ

ของเงินออมเพ่ือใช�ในวัยเกษียณเป�นส่ิงสําคัญ ท้ังน้ี เงินออมจะเพียงพอ

ใช�ในวัยเกษียณหรือไม� ขึ้นอยู�กับ 3 ป�จจัยหลักคือ 1) อัตราเงินออมที่

เหมาะสม 2) ระยะเวลาการออมที่เพียงพอ และ 3) อัตราผลตอบแทน

การลงทุนของกองทุน ยิ่งเริ่มต�นออมเร็ว ระยะเวลาออมนานเพียงพอ 

บวกกับอัตราเงินออมรายเดือนที่เหมาะสม พลังของดอกเบี้ยทบต�น

จะยิ่งช�วยทวีคูณเงินออมในอนาคต 

ในป� 2551 กบข. ได�เพ่ิมทางเลือกในการบริหารเงินออมสําหรับสมาชิก 

เป�ดโอกาสให�สมาชิกออมเพ่ิมกับ กบข. สูงสุดในอัตราไม�เกินร�อยละ 12 

ของเงินเดือนสมาชิก นอกเหนือจากการสะสมเงินปกติในอัตราร�อยละ 3 

ของเงินเดือนทุกเดือน 

นอกจากนี้ กบข. ยังได�พัฒนาแผนทางเลือกการลงทุน (Member 

Investment Choice: MIC) เป�ดโอกาสให�สมาชิกเลือกแผนลงทุน

ด�วยตนเองให�เหมาะสมกับความเส่ียงและผลตอบแทนที่คาดหวัง 

เพ่ือเป�นอีกช�องทางหน่ึงในการบริหารเงินออมให�งอกเงย โดยมี 4 แผน

การลงทุนให�สมาชิกเลือกได� แผนผสมหุ�นทวี แผนหลัก แผนตราสารหน้ี 

และแผนตลาดเงิน 

สําหรับสมาชิก กบข. ที่พ�นสมาชิกภาพ การบริหารเงินออมท่ีต�อเนื่อง

เป�นสิ่งสําคัญในการสร�างความเพียงพอของเงินออมเพื่อวัยเกษียณ 

จังหวะการนําเงินออกจาก กบข. ในช�วงเวลาที่เหมาะสมจะเป�น

ประโยชน�กับสมาชิกที่เกษียณในป�ที่ผลตอบแทนผันผวนเช�นกัน 

ในป� 2551 กบข. ได�ริเริ่มโครงการออมต�อกับ กบข. ซึ่งป�นั้นเป�นป�ที่

ผลตอบแทนของ กบข. ติดลบ เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

ส�งผลให�ภาวะการลงทุนตกตํ่าและผลตอบแทนติดลบ สมาชิกท่ีเกษียณ

ในป� 2551 และออมต�อกับ กบข. รอจังหวะนําเงินออกในป�ท่ีผลตอบแทน

ดีกว�าต�างเห็นประโยชน�ของโครงการดังกล�าว 

ป�จจุบัน กบข. มุ�งส�งเสริมและประชาสัมพันธ�ทางเลือกในการบริหาร

เงินออมให�แก�สมาชิกท่ัวประเทศได�รับทราบ เพ่ือเป�นช�องทางให�สมาชิก

ได�บริหารเงินออมท่ีอยู�กับ กบข. ให�เพ่ิมพูนและงอกเงยเพียงพอสําหรับ

วัยเกษียณ โดยในป� 2555 กบข. มีแผนจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ�นการ

ออมเพิ่ม ออมต�อ รวมทั้งพัฒนาแผนทางเลือกการลงทุนแผนใหม�ที่มี

การปรับลดความเส่ียงการลงทุนลงตามอายุ (Life Path Choice) 

1 ในป� 2543 กบข. ร�วมกับธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท KAZ Computer Servies Ltd. จัดตั้งบริษัท ไทยแอดมินิสเทรชั่น เซอร�วิสเซส จํากัด 

(TAS) เพื่อวางรากฐานระบบงานทะเบียน และในป� 2548 กบข. ได�ซื้อหุ�น TAS จากธนาคาร กสิกรไทย โดยป�จจุบัน TAS ถือเป�นบริษัทในเครือของ กบข. ทํา

ธุรกิจให�บริการงานทะเบียนสมาชิกและผู�ถือหน�วยลงทุนแก� กบข. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนอื่นๆ ที่มีลักษณะคล�ายคลึงกัน
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สื่อสารอยางเขาใจ เขาถึง 
ความเข�าใจและความไว�วางใจ เป�นสิ่งจําเป�นอย�างยิ่งสําหรับองค�กร

ที่บริหารเงินกว�า 500,000 ล�านบาทของข�าราชการกว�า 1.2 ล�านคน

เช�น กบข. การเป�ดเผยข�อมูลการบริหารเงินลงทุน ความโปร�งใสใน

การดําเนินการ ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับผลประกอบการ บริการ สิทธิ 

และสวัสดิการจําเป�นอีกหนึ่งในภารกิจสําคัญของ กบข.

ในช�วงแรกท่ี กบข. จัดตั้งขึ้น กบข. ให�ความสําคัญในการสื่อสารถึง

เหตุและสิทธิของการเป�นสมาชิก กบข. ผ�านการบรรยาย ในหน�วยงาน

ที่มีสมาชิก กบข. การแจกเอกสาร การให�ข�อมูลผ�านสื่อวิทยุโทรทัศน� 

เว็บไซต� กบข. www.gpf.or.th ถูกพัฒนาและเป�นอีกหนึ่งในช�องทาง

สําคัญในการให�ข�อมูลข�าวสารได�ถูกพัฒนาขึ้นภายหลังจัดตั้ง กบข. 

ได� 1 ป� นอกจากนี้ยังริเร่ิมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ�สัญจรโดย

ทีมผู�บริหารและเจ�าหน�าที่ กบข. เดินสายบรรยายข�อมูล กบข. ให�แก�

สมาชิกท่ัวประเทศได�รับทราบ 

นอกจากนี้ ยังจัดทําวารสาร กบข. รายเดือนส�งตรงให�แก�สมาชิกที่

ประจําอยู�ในหน�วยงานราชการต�างๆ  อีกทั้งจัดตั้งศูนย�บริการข�อมูล

สมาชิก (Contact Center) เพื่อให�บริการสมาชิกที่ต�องการติดต�อ

สอบถามข�อมูล โดยใช�หมายเลขสายด�วน 1179 และเพ่ิมช�องทางการ

ติดต�อผ�านโทรสาร e-mail และเคาน�เตอร�บริการที่สํานักงาน กบข. 

ชั้น 4 อาคารอับดุลราฮิม โดยเจ�าหน�าที่ กบข. พร�อมให�ข�อมูลสมาชิก

ทุกด�าน ทั้งสิทธิของการเป�นสมาชิก การลงทุน ผลตอบแทน และ

สวัสดิการ ทุกคําถาม ทุกข�อข�องใจ ทุกคําร�องเรียนจะได�รับคําตอบ

ที่ชัดเจน ถูกต�อง 

ในช�วงป� 2551 เป�นป�ที่ผลการดําเนินงานของ กบข. ติดลบ เนื่องจาก

วิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ส�งผลให�ภาวะการลงทุนตกต่ําทั่วโลก 

เจ�าหน�าที่ กบข. ได�เดินสายชี้แจงผลประกอบการ ตอบข�อซักถามและ

ข�อข�องใจของสมาชิกทั่วประเทศอย�างต�อเนื่อง โดยในป� 2553 กบข. 

ปรับรูปแบบการสื่อสารเชิงรุกในวงกว�างผ�านข�าวประชาสัมพันธ� วิทยุ

กระจายเสียงแห�งประเทศไทย รวมทั้งการสื่อสารรุกถึงตัวสมาชิก

มากข้ึน ทั้งนี้ เพื่อสร�างความเข�าใจ ม่ันใจ การลงทุนของ กบข. 

ยังจัดกิจกรรมเลขาธิการ กบข. พบสมาชิก สัมมนาผู�แทนสมาชิก 

สัมมนาคลังเขตและคลังจังหวัดขึ้นเป�นครั้งแรก เพื่อรับฟ�งป�ญหา 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก กบข. อย�างใกล�ชิด

นอกจากนั้น กบข. ยังได�พัฒนาช�องทางการรับข�อมูลข�าวสารให�แก�

สมาชิกผ�านทาง SMS e-mail รวมท้ังช�องทางในการกระจายข�าวสาร

ผ�านส่ือในสังคมออนไลน�อย�าง Facebook และ Twitter โดยในป� 2555 

กบข. มีแผนเพิ่มช�องทางการเข�าถึงสมาชิก โดยใช�สื่อส�วนราชการกว�า 

227 หน�วยงานทั่วประเทศเป�นตัวกลางในการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร 

กิจกรรม สิทธิประโยชน�ให�แก�สมาชิก กบข. ได�รับทราบอย�างท่ัวถึง 

และแผนจัดทํารายการวิทยุ “กบข. พบสมาชิก” ออกอากาศทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย (สวท.) FM 92.5 MHz และ 

AM 891 KHz ทุกวันอาทิตย�เวลา 10.10 - 11.00 น. เพื่อรายงาน

สถานการณ�ลงทุน กิจกรรม สวัสดิการ และการวางแผนทางการเงิน

ที่เป�นประโยชน�ให�สมาชิกได�รับทราบ 

นอกเหนือจากการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�านต�างๆ ของ กบข. ให�

แก�สมาชิกแล�ว กบข. ยังมุ�งมั่นส�งเสริมการวางแผนการเงิน สร�าง

วินัยการออมให�แก�สมาชิก โดยพัฒนาหลักสูตรวางแผนทางการเงิน 

“Smart Up, Freedom More การบริหารเงินอย�างมั่นคง สู�อิสรภาพ

ท่ีม่ังค่ัง” เดินสายบรรยายให�สมาชิก กบข. ท่ัวประเทศกว�า 20,000 คน 

และในป� 2555 กบข. มีแผนปรับปรุงหลักสูตรวางแผนทางการเงิน

ให�มีความกระชับ เข�าใจง�าย โดยตั้งเป�าบรรยายให�แก�ข�าราชการครู 

เพื่อเป�นพี่เลี้ยง ไปบรรยายต�อให�สมาชิก เนื่องจากมีทักษะการสอน

และสามารถขยายความรู�ออกไปในวงกว�าง
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ลดรายจาย เพิ่มรายได สรางความสุข
การจัดสวัสดิการเป�นหนึ่งในวัตถุประสงค�ของการจัดตั้ง กบข. เพื่อ

ส�งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให�แก�ข�าราชการสมาชิก หลักของการจัด

สวัสดิการของ กบข. ให�แก�สมาชิกนั้น กบข. จะคัดเลือกบริษัทหรือ

องค�กรธุรกิจท่ีน�าสนใจ ต�อรองเพ่ือจัดส�วนลดหรือสิทธิพิเศษให�สมาชิก 

โดยที่ กบข. มิได�เสียค�าใช�จ�ายแต�อย�างใด ด�วยข�าราชการสมาชิก 

กบข. จํานวนมากกว�าล�านคน จึงทําให�ได�ส�วนลดและสิทธิพิเศษท่ีดี 

สวัสดิการในช�วงแรกๆ ของ กบข. ได�แก� โครงการประกันชีวิตเป��ยมสุข 

โครงการสินเชื่อเพื่อซื้อบ�าน โครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษา โครงการ 

1 บัตรประหยัดทั่วไทย โดยสมาชิกสามารถขอรับส�วนลดจากสถานท่ี

ประกอบการนับพันแห�งท่ัวประเทศ ในช�วงป� 2553 กบข. ได�ปรับเปล่ียน

รูปแบบการจัดสวัสดิการให�สอดคล�องกับความต�องการของสมาชิก

อย�างแท�จริง ผ�านการศึกษารูปแบบการใช�ชีวิต สํารวจความต�องการ

ของสมาชิก รวมท้ังวิเคราะห�ความช�วยเหลือหรือการจัดสวัสดิการท่ีเป�น

ไปได� และกําหนดเป�นนโยบายการจัดสวัสดิการ 3 ด�าน “ลดรายจ�าย 

เพิ่มรายได� สร�างความสุข” เพื่อส�งเสริมคุณภาพที่ดีของสมาชิก 

สวัสดิการลดรายจาย 
กบข. ได�หาพันธมิตรสวัสดิการรายอื่นเพิ่มเติมสําหรับสวัสดิการเดิมที่

มีอยู� เช�น โครงการสินเชื่อที่อยู�อาศัย โครงการประกันชีวิต นอกจากนี้ 

ยังเพิ่มเติมสวัสดิการสินเชื่อเช�าซื้อรถยนต� ส�วนลดในการตัดแว�น 

ส�วนลดในการซื้อที่อยู�อาศัย ส�วนลดบัตรเข�าชมสถานที่ท�องเที่ยว

ต�างๆ เพื่อช�วยสมาชิกลดรายจ�าย ซึ่งเป�นภาระในชีวิตประจําวัน

สวัสดิการเพิ่มรายได
ริเริ่มขึ้นครั้งแรกในป� 2553 กบข. จัด 2 โครงการเพิ่มรายได�ให�แก�

สมาชิก โครงการแรก ได�แก� กบข. ฝ�กอบรมอาชีพ เป�ดโอกาสให�

สมาชิก กบข. และครอบครัวเข�าร�วมฝ�กอบรมอาชีพฟรี และโครงการ

ที่ 2 ได�แก� ตลาดนัด กบข. เป�ดโอกาสให�สมาชิก กบข. นําสินค�า

มาจําหน�าย บริเวณสวนหย�อมหน�าอาคารอับดุลราฮิมฟรี ในวันศุกร�

สัปดาห�สุดท�ายของทุกเดือน 

สวัสดิการสรางความสุข
จัดสวัสดิการท�องเที่ยวในประเทศและต�างประเทศราคาพิเศษสําหรับ

สมาชิก 

ในป� 2555 กบข. ยังเดินหน�าสร�างสรรค�สวัสดิการเพื่อตอบสนอง

ความต�องการที่แตกต�างตามไลฟ�สไตล�และช�วงอายุของสมาชิก เช�น 

โครงการ กบข. อบรมเพิ่มรายได� โดยสมาชิกจะได�ทั้งเคล็ดลับการทํา

เบเกอร่ี พร�อมสถานท่ีจําหน�าย โครงการออมเพ่ิม เสริมทักษะ โครงการ

ออมต�อ รอรับสิทธิ์ เป�นต�น ทั้งหมดนี้เพื่อให�สมาชิกมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีและมีความสุขทั้งก�อนเกษียณและหลังเกษียณนั่นเอง
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 (Smart Up, Freedom More) 
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จํานวนสมาชิกแยกตามชวงอายุ

สรุปเงินรับสมาชิกเฉลี่ยตอเดือนต้ังแตป 2540-2554
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จำ�นวนคนที่ส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม
(ตั้งแต่เริ่มโครงการถึง ธันวาคม 2554)

จำ�นวนคนที่เข้�โครงก�รบริห�รเงินต่อ
(ตั้งแต่เริ่มโครงการถึง ธันวาคม 2554)

สัดส่วนของแผนก�รลงทุนที่สม�ชิกเลือก ณ 31 ธันว�คม 2554

 แผนตลาดการเงิน
 แผนตราสารหนี้
 แผนผสมหุ้นทวี

หมายเหตุ : จำานวนผู้เปลี่ยนแผนทั้งสิ้น 1,931 คน

59
 (ร

อยละ 3
)

80 (รอ
ยละ 4)

1,792 (รอยละ 93)

หนวย: จำนวนราย หนวย: จำนวนราย
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15 ป�แห�งการลงทุนของ กบข. เป�น 15 ป�ที่แยกได�เป�น 3 ช�วงเวลา

ที่ต�างกัน เหตุเพราะสภาพแวดล�อมทางการลงทุนต�างกันและความ

พร�อมของ กบข. ต�างกัน กระนั้นก็ดี 15 ป�ที่ผ�านมา เป�าหมายในการ

ลงทุนของ กบข. ไม�เคยเปลี่ยนแปลง “มุ�งสร�างผลตอบแทนภายใต�

ความเสี่ยงท่ีเหมาะสม มุ�งสู�เป�าหมายชนะเงินเฟ�อในระยะยาว” 

ชวงที่ 1: หาปแรก หาปแหงการเร่ิมตน (2540-2545) 
กบข. ถือกําเนิดอย�างเป�นทางการเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2540 เน่ืองจาก

เป�นวันที่รัฐจ�ายเงินประเดิมของข�าราชการจํานวน 1,069,013 คน 

เข�ากองทุนเป�นจํานวนเงินกว�า 44,000 ล�านบาท ขณะนั้น แม� กบข. 

จะมี พ.ร.บ. กบข. ที่กําหนดว�าเงินของกองทุนให�นําไปลงทุนตาม

หลักเกณฑ�ที่กําหนดในกฎกระทรวง แต�เนื่องจากกฎกระทรวงยัง

ไม�แล�วเสร็จ กบข. จึงนําเงินจํานวนดังกล�าวไปฝากกับธนาคารพาณิชย�

และธนาคารของรัฐเป�นการชั่วคราว 

15 ปแหงการลงทุน กบข.

เริ่มที่ผลตอบแทนนอยแตมั่นคง
หลังจากกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ�และวิธีการจัดการเงิน

กองทุนมีผลบังคับใช�ในวันที่ 12 กันยายน 2540 และมีข�อกําหนดเป�น

สาระสําคัญว�า เงินกองทุนไม�น�อยกว�าร�อยละ 60 ต�องนําไปลงทุนใน

หลักทรัพย�ม่ันคงสูง และสินทรัพย�อ่ืนไม�เกินร�อยละ 40 กบข. ได�เร่ิมต�น

ลงทุนในสินทรัพย�ที่ให�ผลตอบแทนน�อยแต�แน�นอน ความเสี่ยงต่ํา 

อาทิ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน

เงินต�นและดอกเบี้ย ตราสารของสถาบันการเงินกึ่งรัฐบาล ตั๋วเงินของ

ธนาคารพาณิชย�ที่มีความม่ันคงสูง 

ต�อมาในช�วงป� 2541-2542 กบข. เริ่มพัฒนากระบวนการเตรียม

ความพร�อมสําหรับการลงทุนเพื่อโอกาสสร�างผลตอบแทนที่สูงกว�า

หลักทรัพย�มั่นคงสูง ด�วยการพัฒนา กระบวนการตัดสินใจลงทุน ที่

มีหลักการว�าต�องเป�นกระบวนการที่มีการแบ�งแยกอํานาจหน�าที่และ

ความรับผิดชอบของแต�ละฝ�ายอย�างชัดเจน มีการตรวจสอบถ�วงดุล

กันและกัน โปร�งใส และตรวจสอบได�ทุกขั้นตอน

 

 คัดเลือก/ดําเนินการลงทุนให�ได�เงื่อนไขที่ดีท่ีสุด

พ.ร.บ.
กบข.

คณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดการลงทุน

คณะจัดการกลยุทธ ดานการลงทุน

ทีมงานเจาหนาที่

 วางวัตถุประสงค�หลักเกณฑ�และวิธีการเงินกองทุน

 อนุมัตินโยบาย อนุมัติการดําเนินงานลงทุนระดับนโยบาย ติดตามผลการดําเนินงาน

 กลั่นกรอง/ให�คําแนะนําต�อคณะกรรมการอนุมัติการลงทุนตามท่ีได�รับมอบหมาย

 เสนอนโยบายกลยุทธ�/ปรับเปล่ียนให�เหมาะสมกับสถานการณ�
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กระบวนการตัดสินใจการลงทุนของ กบข.
กระบวนการตัดสินใจลงทุนที่ กบข. พัฒนาขึ้นมานั้น มีกรอบการ

ตัดสินใจลงทุนที่ประกอบด�วย

• คณะกรรมการ มีหน�าที่วางนโยบายการลงทุน กํากับดูแล และ

ควบคุมการลงทุนให�เป�นไปตามกฎหมาย นโยบาย และเป�าหมาย

ที่กําหนด โดยการจัดทําแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว (SAA) 

กรอบความเส่ียง และผลตอบแทนเป�าหมาย

• คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน มีหน�าที่กลั่นกรองข�อเสนอของ

สํานักงานก�อนที่เสนอสู�การพิจารณาของคณะกรรมการ 

• คณะจัดการกลยุทธ�การลงทุน ซ่ึงเป�นการจัดการในระดับสํานักงาน 

มีเลขาธิการและผู�บริหารระดับสูงร�วมกันเป�นคณะจัดการกลยุทธ�

การลงทุน มีหน�าที่กําหนดกลยุทธ�การลงทุน กรอบและเงื่อนไขท่ี

จะต�องดําเนินการภายใต�กรอบที่คณะกรรมการกําหนด

• เจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ หรือผู�จัดการกองทุน มีหน�าที่ดําเนินการด�าน

การลงทุนให�ได�เง่ือนไขที่ดีที่สุดสําหรับสมาชิกภายใต�กรอบการ

ลงทุนและนโยบายที่กําหนด 

นอกจากกระบวนการตัดสินใจลงทุนแล�ว กบข. ยังมีการออกข�อกําหนด

เกี่ยวกับจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติ (Compliance Manual) เพื่อ

ให�ผู�บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณใน

การดําเนินธุรกิจและความโปร�งใส ให�สอดคล�องกับหลกัปฏิบัติสากล

ในการเป�นองค�กรที่มีการกํากับดูแลที่ดี สาระสําคัญเกี่ยวข�องกับ

• หลักปฏิบัติในการลงทุนของ กบข. 

• หลักปฏิบัติเก่ียวกับข�อมูลลับและมาตรการป�องกันการล�วงรู�ข�อมูล

ภายในระหว�างหน�วยงาน 

• ระเบียบว�าด�วยการซื้อขายหลักทรัพย�ของพนักงาน 

• หลักปฏิบัติในการประกอบกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบต�อ กบข. เป�นต�น 

เร่ิมลงทุน “เส่ียงเพ่ิมข้ึน เพ่ือเพ่ิมโอกาสสรางผลตอบแทน” 
หลังจากที่ กบข. ได�เริ่มศึกษาลักษณะการลงทุนของกองทุนบํานาญ

ในต�างประเทศหลายๆ แห�งก็พบว�า เป�าหมายสําคัญของการบริหาร

เงินออมเพื่อการเกษียณคือการมีรายได�หลังเกษียณ (Replacement 

Rate) ประมาณร�อยละ 70-80 ของรายได�ก�อนเกษียณ และการลงทุน

ในหลักทรัพย�เสี่ยงตํ่า แม�จะมั่นคงแต�ก็ไม�มีโอกาสสร�างผลตอบแทน

การลงทุนให�ได�สูงเช�นนั้น กบข. จึงเร่ิมศึกษาแนวทางการลงทุนในหุ�น 

ซึ่งนักลงทุนทราบดีว�าในระยะยาวจะให�ผลตอบแทนท่ีดีและมีโอกาส

ชนะเงินเฟ�อ ศัตรูสําคัญที่ทําให�ค�าเงินลด 

ด�วยเหตุผลดังกล�าว กบข. จึงได�เริ่มลงทุนในหุ�นในป�ที่สองของการ

จัดตั้ง โดยเลือกลงทุนในหุ�นพื้นฐานดี สําหรับด�วยวิธีการลงทุนผ�าน

ผู�จัดการกองทุน ซึ่งประโยชน�สําคัญท่ี กบข. ได�จากการลงทุนผ�าน

ผู�จัดการกองทุนก็คือ การได�ผู�มีความรู�ความเชี่ยวชาญด�านตลาดเงิน

และตลาดทุนมาช�วยบริหารกองทุน เกิดการแข�งขันกันระหว�าง

ผู�จัดการกองทุน และที่สําคัญคือ พนักงาน กบข. ได�รับการถ�ายทอด

วิธีการและความรู� ในช�วงแรก กบข. ได�กําหนดวงเงินลงทุนผ�าน

ผู�จัดการกองทุน 5 ราย เป�นวงเงินรวม 25,000 ล�านบาท หรือ

ประมาณร�อยละ 30 ของเงินกองทุนขณะนั้น  

ลงทุนอสังหาฯ ผลตอบแทนตอเนื่องสม่ําเสมอ 
นอกเหนือจากตราสารหน้ีและหุ�นแล�ว การลงทุนทางเลือก (Alternative 

Investment) ที่ กบข. เร่ิมลงทุนในช�วง 5 ป�แรกคือ อสังหาริมทรัพย� 

ทั้งที่เป�นการลงทุนในกองทุนรวมสินทรัพย�ไทย 1 ซึ่งเป�นกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย�ที่จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ-

หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และลงทุนทางตรง ดังนี้

• พ.ศ. 2542 ลงทุนในอาคารอับดุลราฮิมเพลส ซ่ึงเป�นอาคารสํานักงาน

ให�เช�าขนาด 34 ช้ัน ตั้งอยู�บนท่ีดิน 7 ไร� สัญญาเช�า 22 ป� ต�อมา

ได�มีการต�อสัญญาอีก 10 ป� ทําให�สัญญาเช�าจะครบกําหนดใน

ป� พ.ศ. 2574 อาคารดังกล�าวตั้งอยู�ที่ถนนพระราม 4 แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

• พ.ศ. 2544 ลงทุนในท่ีดินพร�อมอาคารในอาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร� 

ซึ่งเป�นอาคารสํานักงานให�เช�า สูง 30 ชั้น บนท่ีดินเนื้อที่ 4 ไร�เศษ 

ตั้งอยู�ที่ถนนสาทรใต� บริเวณแยกถนนนราธิวาสราชนครินทร�และ

ถนนสาทร กรุงเทพฯ 

สินทรัพย�เหล�านี้เป�นสินทรัพย�ที่ให�ผลตอบแทนต�อเนื่อง สม่ําเสมอ

เนื่องจากรายได�เกิดจากค�าเช�าท่ีเก็บจากผู�เช�าได�ต�อเนื่อง

สรางระบบเก็บรักษา สรางระบบชําระราคา ระบบสงมอบ
เมื่อปริมาณการลงทุนของ กบข. เพิ่มมากขึ้น กบข. ก็เริ่มเป�นเจ�าของ

หลักทรัพย�หลากหลายประเภทและหลากหลายท่ีมา กบข. เร่ิมมีรายได�

จากการขายหลักทรัพย� และต�องทําการส�งมอบหลักทรัพย� พร�อมรับรู�

รายได�ในบัญชี ธุรกรรมเหล�านี้เกิดขึ้นทุกวัน มีความละเอียดซับซ�อน 

จําเป�นต�องบริหารจัดการโดยผู�เก็บรักษาทรัพย�สิน (Custodian) ที่มี

ประสบการณ�และมีระบบรองรับ ในช�วงแรก กบข. ได�มอบหมายให�

ธนาคารกสิกรไทยซึ่งขณะน้ันทําหน�าที่เป�นผู�รับจ�างทํางานทะเบียน

สมาชิก และรับทําบัญชีให� กบข. ให�เป�นผู�ทําหน�าท่ีเป�นผู�เก็บรักษา

ทรัพย�สิน ป�จจุบันผู�ทําหน�าท่ีเก็บรักษาทรัพย�สินให� กบข. คือ ธนาคาร

ไทยพาณิชย�
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ชวงที่ 2: หาปที่สอง หาปแหงการเติบโต (2546-2550) 

ขยายโอกาสไปตางประเทศ 
หยุดนิ่งคือถอยหลัง เป�นปรัชญาการลงทุนที่นักลงทุนทราบดี เมื่อใด

ที่นักลงทุนหยุดลงทุน พอใจกับสิ่งที่มี เมื่อนั้นคือความเสี่ยงที่จะ

เสียโอกาสได�ผลตอบแทน ด�วยตระหนักในความจริงนี้ และรับรู�ว�า

ตลาดเงินตลาดทุนในสภาพความเป�นจริงนั้น ไม�ได�จํากัดอยู�เฉพาะ

ในประเทศ กบข. จึงได�ขอปรับแก�กฎกระทรวงและมีผลบังคับใช�ใน

ป� 2546 ให� กบข. สามารถลงทุนในต�างประเทศได� โดยในครั้งแรก

กําหนดว�าสามารถลงทุนได�ไม�เกินร�อยละ 10 ของเงินกองทุน ท้ังนี้ 

เน่ืองจากเหตุผลสําคัญ 2 ประการ ดังนี้

• ประการแรก เพ่ือกระจายความเส่ียงการลงทุน จากเดิมท่ีมีอยู�เฉพาะ

ในประเทศ ปรัชญาการลงทุนที่สําคัญคือการไม�นําไข�ทั้งหมดใน

ตะกร�าเดียวกัน ซึ่งก็หมายความว�าเงินลงทุนที่มีอยู�ทั้งหมดไม�ควร

กระจุกตัวอยู� ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง ไม�ว�าจะเป�นหลักทรัพย�ประเภทเดียวกัน 

หรือลงทุนเฉพาะในประเทศใดประเภทหนึ่ง

• ประการที่สอง เพื่อโอกาสสร�างผลตอบแทน เนื่องจากธุรกิจใน

ต�างประเทศมักมีขนาดใหญ�และมีเครือข�ายท่ัวโลก โอกาสทํารายได�

และสร�างกําไรแก�กิจการย�อมสูงกว�าธุรกิจที่ดําเนินกิจการเฉพาะ

ภายในประเทศ ขณะเดียวกันกองทุน กบข. มีขนาดเติบโตต�อเนื่อง 

มีอัตราเพิ่มขณะนั้นประมาณ 30,000 ล�านบาทต�อป� ซึ่งถือว�าสูง

เมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของตลาดตราสารหนี้และตราสาร

ทุนในประเทศ ทําให�มีตราสารทุนหรือหุ�นให�เลือกลงทุนจํากัด การ

ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย�ใดๆ ของ กบข. ในปริมาณมากๆ จะ

ส�งผลกระทบต�อตลาด แต�หากเป�นการลงทุนในต�างประเทศแล�ว 

มูลค�าลงทุนของ กบข. ถือว�าเล็กน�อยมาก อีกทั้งมีประเภทของ

หลักทรัพย�ที่น�าสนใจเป�นตัวเลือกให�มากมาย 

การลงทุนไปต�างประเทศของ กบข. นั้น ในช�วงแรกเป�นการลงทุน

ในตราสารหนี้ไทยท่ีออกเป�นสกุลเงินตราต�างประเทศ เช�น พันธบัตร

รัฐบาลไทยที่ออกและเสนอขายในต�างประเทศ เช�น แยงกี้บอนด� 

ซามูไรบอนด� หรือตราสารหนี้บริษัทเอกชนขนาดใหญ� ซึ่งเมื่อกฎ

กระทรวงกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการจัดการเงินกองทุนอนุญาตให� 

กบข. สามารถนําเงินไปลงทุนตรงในต�างประเทศได� กบข. ก็มีการ

เริ่มลงทุนต�างประเทศโดยตรง โดยเริ่มจากการลงทุนในตั๋วเงินคลัง

ต�างประเทศ 

จัดระบบบริหารความเสี่ยง เดินหนาสูสากล
ช�วงท่ีสองของ กบข. เป�นช�วงท่ีการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงจากช�วงแรก

อย�างเห็นได�ชัด ขนาดของกองทุนใหญ�ข้ึนจากเร่ิมต�นท่ี 44,000 ล�านบาท

เมื่อเริ่มก�อตั้ง เพิ่มเป�น 320,000 ล�านบาท เม่ือสิ้นป� 2549 ทําให�มูลค�า

สินทรัพย�ท่ีลงทุนมีมากข้ึน ประเภทหลักทรัพย�มีหลากหลายข้ึน ตลาดท่ี 

กบข. ไปลงทุนมีท้ังในและต�างประเทศ ซ่ึงก็แน�นอนว�าส่ิงต�างๆ เหล�าน้ี

ไม�ได�นํามาแค�โอกาสแต�ยังหมายถึงความเสี่ยงในรูปแบบต�างๆ

ในป� พ.ศ. 2547 กบข. คณะกรรมการ กบข. จึงได�มีมติแต�งต้ังคณะ

อนุกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน โดยมีอํานาจหน�าท่ีวางกรอบบริหาร

ความเส่ียง กํากับและติดตามการบริหารความเส่ียงของกองทุน โดย

กรอบความเสี่ยงที่ กบข. พัฒนาขึ้นมานั้นมีลักษณะสากล จัดทําขึ้น

โดยพิจารณาป�จจัยท้ังภายนอกและภายในองค�กร มีเป�าหมายและระดับ

ความเส่ียงท่ียอมรับได� มีการควบคุมและกํากับดูแลอย�างเป�นระบบ 

จัดสรรการลงทุนแบบสากล
เม่ือขนาดของกองทุนมีขนาดเติบโตต�อเน่ือง และ กบข. ก็มีการลงทุน

ในหลักทรัพย�หลากหลายประเภท หลากหลายตลาด กบข. ก็เริ่ม

ตระหนักในความจําเป�นที่ต�องมีการจัดสรรหลักทรัพย�เพื่อการลงทุน

อย�างมีกลยุทธ� (Strategic Asset Allocation: SAA) เหมือนต�างประเทศ 

ในการเริ่มต�นจัดทํา SAA นั้น กบข. เริ่มด�วยการจ�างบริษัทที่ปรึกษา

ต�างชาติที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ�ในการเป�นที่ปรึกษา

กองทุนบํานาญลักษณะเดียวกันให�ทําหน�าที่ เป�นที่ป รึกษาใน

รายละเอียดที่เกี่ยวข�องกับการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสมสําหรับ

กระจายไปยังหลักทรัพย�และประเภทการลงทุนในสัดส�วนที่เหมาะสม

โดยแยกเป�น

• ตราสารหนี้ในประเทศและต�างประเทศ

• ตราสารทุนในประเทศและต�างประเทศ

• อสังหาริมทรัพย�

• การลงทุนทางเลือก
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นอกจากน้ี กบข. ยังได�มีการกําหนดผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสม 

ว�าจําเป�นต�องชนะเงินเฟ�อในระยะยาว ซึ่งก็หมายความว�าอัตรา

ผลตอบแทนในแต�ละป�จะไม�เท�ากัน และไม�จําเป�นต�องเป�นบวกเสมอไป 

ส่ิงสําคัญคืออัตราผลตอบแทนเฉล่ียในระยะยาวต�องชนะอัตราเงินเฟ�อ

เฉลี่ย ผลตอบแทนการลงทุนลักษณะนี้คือการทําให�สมาชิกมั่นใจได�

ว�าเงินของสมาชิกที่ กบข. นําไปลงทุนนั้นค�าเงินแท�จริงมิได�ลดลงแต�

ประการใด 

เพื่อเป�นการประเมินความสามารถในการลงทุนของ กบข. ยังได�มี

การกําหนดให�มีตัวเทียบวัด (Benchmark) เพื่อวัดผลการดําเนินงาน

ด�านการลงทุน โดยตัวเทียบวัดที่กําหนดในช�วงนั้นคือ ดัชนีของตลาด

ตราสาร เช�น หุ�นจะเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย�ของหุ�นขนาดใหญ� 

50 บริษัท (SET 50) ตราสารหนี้จะเทียบวัดกับอัตราผลตอบแทนรวม

ถ�วงนํ้าหนักของตราสารประเภทพันธบัตรรัฐบาล หุ�นกู� และตราสารหน้ี

ระยะสั้น เป�นต�น 



รายงานประจําปี 2554 I 15 ปี กบข.

112

แผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาวป 2554-2556 ของ กบข. 

กลุมตราสารทุน

ตราสารทุนไทย (Thai Equity)  8.00

ตราสารทุนโลก (Global Equity)  8.00

กลุมตราสารหน้ี

ตราสารหนี้ไทย (Thai Fixed Income) 62.00

ตราสารหนี้โลก (Global Fixed Income) 10.00

กลุมสินคาโภคภัณฑ

สินค�าโภคภัณฑ� (Commodities)  1.00

กลุมอสังหาริมทรัพย/โครงสรางพื้นฐาน

อสังหาริมทรัพย�ไทย (Thai Real Estate)  5.50

อสังหาริมทรัพย�โลก (Global Real Estate)  2.00

โครงสร�างพื้นฐาน (Infrastructure)  1.00

กลุมนิติบุคคลเอกชน

นิติบุคคลเอกชนไทย (Thai Private Equity)  1.50

นิติบุคคลเอกชนโลก (Global PE) 1.00

ชวงที่ 3: หาปที่สาม หาปแหงการทบทวน เพิ่มทางเลือก 
เพ่ิมโอกาสสมาชิกเปลี่ยนแผนลงทุน (2550-2555) 

ทบทวนการจัดสรรการลงทุน
หยุดนิ่งคือถอยหลัง เป�นปรัชญาการลงทุนที่มีความหมายครอบคลุม

ทั้งหลักการและวิธีการ ภาวะการลงทุนในช�วงห�าป�ที่สามเป�นช�วงที่

ภาวะการลงทุนผันผวนสูง สภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง

รวดเร็วและเชื่อมต�อกันเป�นลูกโซ� ทั้งในแง�เป�นคุณและเป�นข�อพึง

ระวังต�อการลงทุนส�งผลให� กบข. ตระหนักว�าจําเป�นต�องทบทวน

กลยุทธ�ต�างๆ ให�ถี่ขึ้นและสม่ําเสมอข้ึน 

ในช�วงห�าป�ที่สามจึงเป�นช�วงที่ กบข. ให�ความสําคัญกับการทบทวน

แผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation: 

SAA) และระยะสั้น (Tactical Asset Allocation: TAA) อยู�ตลอดเวลา 

โดยกําหนดเป�นหลักการว�า SAA จะเป�นแผนแม�บทระยะยาวเพื่อ

เป�าหมายชนะเงินเฟ�อ โดยมี TAA เป�นกลยุทธ�ลงทุนระยะสั้นเพื่อ

ปรับสัดส�วนสินทรัพย�ให�สอดคล�องกับภาวะเศรษฐกิจให�เหมาะสมกับ

แต�ละช�วงเวลา 

เพิ่มโอกาสสรางผลตอบแทนตอเนื่องสม่ําเสมอ
ผานลงทุนทางเลือก
ห�าป�ที่สาม เป�นห�าป�แห�งความผันผวนสูง การลงทุนในหุ�นแม�จะมี

โอกาสสร�างผลตอบแทนสูง แต�ก็มีโอกาสผันผวนสูง ขณะที่การลงทุน

ตราสารหนี้ แม�จะมั่นคง แต�ก็ให�ผลตอบแทนต่ํามาก มีโอกาสต่ํากว�า

เงินเฟ�อ ซึ่งก็หมายถึงค�าเงินแท�จริงของสมาชิกจะน�อยกว�าท่ีเคยเป�น 

ด�วยตระหนักในข�อจํากัดเช�นนี้ กบข. จึงหันมากระจายความเสี่ยงใน

การลงทุนและหาโอกาสสร�างผลตอบแทนการลงทุนเพ่ิมผ�านการลงทุน

ในสินค�าโภคภัณฑ� (Commodities) อสังหาริมทรัพย� (Real Estate) 

และ โครงสร�างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยมีการกําหนดสัดส�วน

เป�าหมายสําหรับลงทุนสินทรัพย�เหล�านี้ใน SAA ป� 2554-2556 อย�าง

ชัดเจน ซึ่งหากเปรียบเทียบสัดส�วนการลงทุนของ กบข. กับกองทุน

บํานาญอื่นทั่วโลกก็จะเห็นว�า กบข. ลงทุนในตราสารหนี้ (Bond) 

สูงมาก ซึ่งหมายถึง กบข. ลงทุนเสี่ยงน�อยกว�า และมีโอกาสสร�าง

ผลตอบแทนต่ํากว�า 

หน�วย : ร�อยละ
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สัดส่วนการลงทุนในกองทุนบำาเหน็จบำานาญอื่น ในปี 2554

สัดส่วนการลงทุนในกองทุน CPF ประเทศสิงคโปร์

สัดส่วนการลงทุนในกองทุน MPF เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

สัดส่วนการลงทุนในกองทุน CalPERS สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการลงทุนในกองทุน NPF ประเทศเกาหลีใต้

สัดส่วนการลงทุนในกองทุน กบข. ประเทศไทย

สัดส่วนการลงทุนในกองทุน EPF ประเทศมาเลเซีย

	ตราสารทุน	และกองทุน

	กรมธรรม์

	หน่วยลงทุน

	อื่นๆ

	สินทรัพย์ผสม

	ตราสารทุน

	กองทุนเสี่ยงตํ่า	MPF

	ตราสารหนี้

	กองทุนคุ้มครองเงินต้น

	อื่นๆ

	ตราสารทุนโลก

	สินทรัพย์ทางเลือก	

	ตราสารหนี้โลก

	สินทรัพย์แท้จริง

	สินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ

	สินทรัพย์เพื่อสภาพคล่อง

	ตราสารทุน

	ตราสารหนี้

	สินทรัพย์รัฐบาล

	ตราสารหนี้ระยะสั้น

	อสังหาริมทรัพย์

	ตราสารหนี้ในประเทศ

	ตราสารหนี้โลก

	ตราสารทุนในประเทศ

	ตราสารทุนโลก

	สินทรัพย์ทางเลือก

	ตราสารหนี้

	ตราสารทุน

	สินค้าโภคภัณฑ์

	อื่นๆ

(หน่วย	:	ร้อยละ)
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เพ่ิมโอกาสสมาชิกเปลี่ยนแผนลงทุน
การลงทุนมีความเสี่ยง สมาชิกแต�ละคนรับความเสี่ยงได�ต�างกัน อายุ

ที่ต�างกัน ควรจะเสี่ยงไม�เท�ากัน ด�วยตระหนักในความจริงดังกล�าว 

ในป� 2553 กบข. ได�ทําโครงการ My Choice…My Chance หรือ 

“เราเลือกได�” เป�นโครงการที่ กบข. เป�ดโอกาสให�สมาชิกเลือกนํา

เงินสะสมร�อยละ 3 เงินสะสมส�วนเพิ่ม และเงินสมทบจากรัฐร�อยละ 3 

ซึ่งเมื่อสมาชิกพ�นสมาชิกภาพ กบข. ต�องคืนเงินดังกล�าวให�สมาชิก

พร�อมผลประโยชน� ไม�ว�าสมาชิกจะเลือกรับบําเหน็จหรือบํานาญจาก

กรมบัญชีกลางให�สามารถเปลี่ยนแผนลงทุนได� โดยแผนลงทุนใหม�ที่ 

กบข. เป�ดเป�นทางเลือกให�สมาชิกเลือกได�มีทั้งสิ้น 3 แผนคือ

1. แผนผสมหุ�นทวี เป�นแผนที่มีความเสี่ยงสูงกว�าแผนหลักเดิมของ 

กบข. เน่ืองจากมีหุ�นมากกว�า เหมาะสําหรับผู�ท่ีมีระยะเวลาออมนาน 

และยอมรับความผันผวนจากการลงทุนได� 

2. แผนตราสารหนี้ เป�นแผนที่มีความเสี่ยงต่ํากว�าแผนหลักเดิมของ 

กบข. เนื่องจากลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาว

เท�านั้น

3. แผนตลาดเงิน เป�นแผนที่มีความเสี่ยงน�อยสุด และมีโอกาสสร�าง

ผลตอบแทนน�อยมาก เหมาะสําหรับผู�ใกล�เกษียณที่ไม�สนใจผล

ตอบแทน และต�องการคุ�มครองเงินต�น

สําหรับสมาชิกท่ีไม�ขอเปลี่ยนแผนลงทุน กบข. ก็จะนําเงินของสมาชิก

ทั้งหมดลงทุนในแผนหลักซึ่งเป�นแผนลงทุนตาม พ.ร.บ. กบข. ที่มี

หลักการให�ลงทุนในสินทรัพย�มั่นคงไม�น�อยกว�าร�อยละ 60 และลงทุน

ในสินทรัพย�อื่นได�ไม�เกินร�อยละ 40 ท้ังนี้ สมาชิกที่เปลี่ยนแผนลงทุน

ไปแล�ว สามารถขอเปลี่ยนกลับมาเป�นแผนหลักได�หากต�องการ

บทสรุป
ภารกิจหลักของกองทุนบํานาญอย�าง กบข. คือการบริหารเงินออมของ

สมาชิกด�วยความรอบคอบระมัดระวังตามกฎ กติกา และนโยบายที่

กําหนดตามกฎหมายและกฎเกณฑ� และกฎกระทรวง ตลอดระยะเวลา 

15 ป� กบข. ให�ความสําคัญกับการกระจายความเส่ียงเพ่ือรักษาสมดุล

ระหว�างความปลอดภัยของเงินต�น (Preservation of Capital) และ

การเติบโตของอัตราผลตอบแทน (Growth of Return) ภายใต�ระดับ

ความเส่ียงท่ียอมรับได� ด�วยการบริหารจัดการท่ีโปร�งใส สอดคล�องกับ

หลักธรรมาภิบาล และสามารถตรวจสอบได� เพื่อสร�างความมั่นใจ

ให�กับสมาชิกว�าเงินออมระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุได�รับการดูแล

จัดการให�เติบโตอย�างต�อเนื่อง

ส่ิงเหล�าน้ีเป�นภารกิจท่ียากและท�าทาย เพราะสภาวะเศรษฐกิจการลงทุน

ป�จจุบันเปลี่ยนแปลงจากในอดีต กบข. ต�องเผชิญกับความท�าทายที่

ต�องสร�างผลตอบแทนชนะเงินเฟ�อ ขณะที่ต�องพยายามหลีกเลี่ยงไม�

ให�ความผันผวนทางด�านการลงทุนมากระทบผลประกอบการ กบข. 

ซึ่งก็คงเป�นสิ่งที่ทําได�ยากขึ้นทุกวัน เพราะการลงทุนคือความเสี่ยง 

หากต�องการผลตอบแทนสูงก็ต�องยอมลงทุนในสินทรัพย�เสี่ยง ซึ่ง

แน�นอนว�าย�อมได�รับผลกระทบจากความผันผวนระยะสั้น หากไม�

ยอมเสี่ยง ก็ต�องยอมรับผลตอบแทนท่ีต่ํา ซึ่งก็แน�นอนว�าเงินออมของ

สมาชิกย�อมจะงอกเงยเพียงเล็กน�อยเท�านั้น ภารกิจการลงทุนของ 

กบข. จึงไม�ได�อยู�ที่การจัดการลงทุนแต�ลําพัง หากยังต�องรวมถึงการ

สื่อสารทําความเข�าใจให�สมาชิกยอมรับความผันผวนระยะส้ันเพื่อ

แลกมาซึ่งผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาว 
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15 ป 15 คําถาม

ตลอดระยะเวลา 15 ปที่ผานมา กบข. 
ไดมีโอกาสไดพบกับสมาชิกทั่วประเทศ 
จึงประมวลรวบรวมคําถามสําคัญและ
ถูกถามบอยไดดังน้ี

คําถามที่ 1: 

ความคืบหนาของการแกไขสูตรบํานาญ

ตอบ: บํานาญเป�นรายได�รายเดือนท่ีข�าราชการท้ังท่ีเป�นสมาชิก กบข. 

และไม�เป�นสมาชิก กบข. จะได�รับจาก กรมบัญชีกลาง การแก�ไข

สูตรบํานาญจึงเป�นภารกิจในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง และเป�นเร่ืองในระดับนโยบาย ท่ีผ�านมา กบข. ไม�ได�

นิ่งนอนใจ โดยได�นําเสนอข�อเรียกร�องของสมาชิกต�อกรมบัญชีกลาง 

ซึ่งป�จจุบันทราบว�า กรมบัญชีกลางอยู�ระหว�างการศึกษาแนวทาง

เหมาะสม ซึ่ง กบข. ได�มีการติดตามความคืบหน�าและจะแจ�งให�

สมาชิกทราบเป�นระยะๆ 

คําถามที่ 2: 
ทําไมเปนสมาชิก กบข. แลวจึงไดเงินบํานาญนอยลง

ตอบ: นโยบายรัฐบาลในการจัดตั้ง กบข. เพื่อปฏิรูประบบบํานาญ

ให�ยั่งยืนสามารถดูแลข�าราชการต�อเนื่อง และเพื่อส�งเสริมให�เกิดการ

ออมในกลุ�มข�าราชการ จึงได�มีการปรับรูปแบบเงินได�หลังเกษียณของ

ข�าราชการ โดยสูตรบํานาญมีความแตกต�างกันระหว�าง  

สูตรบํานาญเดิม   

อัตราเงินเดือนเดือนสุดท�าย x อายุราชการ = เงินบํานาญรายเดือน

 50

สูตรบํานาญสมาชิก กบข. 

อัตราเงินเฉล่ีย 60 เดือนสุดท�าย  x อายุราชการ = เงินบํานาญรายเดือน  

 50

*แต�ต�องไม�เกินร�อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท�าย

อย�างไรก็ตาม สําหรับสมาชิก กบข.จะได�รับเงินอีกจํานวนหนึ่งจาก 

กบข. ได�แก�

เงินสะสม ซึ่งนําส�งจากสมาชิกเข�าบัญชีร�อยละ 3 ของเงินเดือน

 ทุกเดือน

เงินสมทบ  ภาครัฐสมทบให�อีกร�อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน

เงินชดเชย  จากภาครัฐร�อยละ 2 ของเงินเดือนทุกเดือน

เงินประเดิม  (สําหรับสมาชิกที่สมัครเข�า กบข.ก�อนป� 2540)

และผลประโยชน�จากการลงทุนของเงินทั้ง 4 รายการข�างต�น
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คําถามที่ 3 : 

ทําไม กบข. ไมใหสมาชิกลาออก

ตอบ: เนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 

(กบข.) มาตรา 44 กําหนดว�า “สมาชิกภาพสิ้นสุดเมื่อผู�น้ันออก

จากราชการ” กบข. ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดโดยไม�มีอํานาจให�

สมาชิกลาออกหรือสมัครเข�ามาใหม�

คําถามที่ 4 : 
ทําไม กบข. ตองหักเงินสมาชิกรอยละ 3 ทุกเดือน 
หากสมาชิกไมสงเงินสะสมเขา กบข. ถือเปนการ
สิ้นสุดสมาชิกภาพโดยพฤตินัยหรือไม

ตอบ : ไม�ถือเป�นการส้ินสุดสมาชิกภาพ แต�จะเป�นการเสียสิทธิต�อไปน้ี
1. เสียสิทธิรับเงินสมทบร�อยละ 3 จากภาครัฐทุกเดือน

2. เสียสิทธิรับเงินชดเชยร�อยละ 2 จากภาครัฐทุกเดือน

3. เสียสิทธิลดหย�อนภาษีเงินได�จากเงินสะสมที่สมาชิกไม�ได�นําส�ง

 เข�า กบข. 

คําถามที่ 5 : 

หากตองการเปนผูแทนเขารวมประชุมใหญทุกป
ตองทําอยางไร

ตอบ: การเป�นผู�แทนเข�าร�วมประชุมใหญ�มีที่มาจาก 2 ส�วนคือ

1. ผู�แทนจากส�วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท�าในอัตราส�วน

 สมาชิก 4,000 คน มีผู�แทนสมาชิกได� 1 คน 

2. ผู�แทนสมาชิกจากจังหวัด กําหนดให�มีจังหวัดละ 1 คน 

 ทั้งนี้ ส�วนราชการต�างๆ จะเป�นผู�ที่ดําเนินการคัดเลือกผู�แทน
 เหล�านี้ และนําส�งรายชื่อให� กบข. ทราบ

คําถามที่ 6: 
กบข. ลงทุนอยางไร

ตอบ: การลงทุนของ กบข. ดําเนินการอย�างเป�นระบบ โดยอยู�ภายใต�
กรอบ พ.ร.บ. กบข. ประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข�อง และมีคณะ

กรรมการทําหน�าที่กําหนดนโยบายการลงทุนและกรอบความเสี่ยง 

และผลตอบแทนเป�าหมายระยะยาว ซึ่งมีคณะอนุกรรมการจัดการ

ลงทุนทําหน�าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นต�อกรรมการ

ในระดับสํานักงาน กบข. มีคณะจัดการกลยุทธ�ลงทุนทําหน�าที่

วางแผนและควบคุมความเส่ียงด�านการลงทุน โดยมีเลขาธิการและ

รองเลขาธิการกลุ�มงานบริหารเงินกองทุนดูแล 

นอกจากนี้ กบข. ยังมีฝ�ายกํากับกิจกรรมองค�กรและกํากับดูแลการ

ลงทุนให�การลงทุนต�างๆ ของ กบข. เป�นไปตามหลักเกณฑ�การลงทุน 

และความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให�เกิดการถ�วงดุลในการปฏิบัติงาน ในส�วน

ของการตรวจสอบการดําเนินงานต�างๆ ของ กบข. นั้น กบข. มี

ฝ�ายตรวจสอบภายใน และมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน�าที่ใน

การกํากับดูแล ขณะเดียวกันสํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน (สตง.) เป�น

ผู�สอบบัญชีของ กบข. 

คําถามที่ 7: 

เพราะอะไร กบข. จึงลงทุนในหุน ท้ังท่ีเปนหลักทรัพย
ท่ีมีความเส่ียง ทําไมไมนําเงินท้ังหมดไปฝากธนาคาร
เพื่อเปนการรับประกันเงินตนและไดผลตอบแทน
เปนดอกเบี้ย 

ตอบ: กบข. เป�นกองทุนเพื่อการเกษียณ เป�าหมายการลงทุนของ 

กบข. คือสร�างผลตอบแทนระยะยาวที่ชนะเงินเฟ�อให�กับสมาชิก การ

นําเงินไปฝากธนาคารเป�นทางเลือกที่แม�จะไม�เสี่ยง แต�ก็ไม�มีโอกาส

สร�างผลตอบแทนชนะอัตราเงินเฟ�อ เพราะหากพิจารณาอัตราดอกเบ้ีย

ธนาคารจะพบว�า ลดตํ่าลงมาโดยตลอด ในบางป�ตํ่ากว�าอัตราเงินเฟ�อ 

ซึ่งนั่นหมายความว�าเงินออมของสมาชิกจะด�อยค�าลงทุกวัน ขณะที่

ผลตอบแทนการลงทุนของ กบข. เฉล่ียต้ังแต�จัดต้ังกองทุนอยู�ท่ีประมาณ

ร�อยละ 7 สูงกว�าอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ�อ ถือเป�นการลงทุนที่

ดีที่ต�องชนะเงินเฟ�อระยะยาว 

สําหรับการลงทุนในหุ�นนั้น แม�จะมีความเส่ียงก็จริง แต�ก็ กบข. เลือก

ลงทุนในหุ�นที่มีป�จจัยพื้นฐานดี มีอัตราการเติบโตที่ดี สามารถให�

ผลตอบแทนในระยะยาวในอัตราท่ีสูงกว�าอัตราเงินเฟ�อและการฝากเงิน

กับธนาคาร

 



รายงานประจําปี 2554 I 15 ปี กบข.

120

คําถามที่ 8 : 

กบข. มีมาตรการเก่ียวของกับพนักงานและ
ผูบริหาร กบข. ในการซื้อขายหุนอยางไร

ตอบ: กบข. มีระเบียบว�าด�วยธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย�ของ

พนักงานและบุคคลในครอบครัว ซึ่งมีสาระสําคัญห�ามพนักงานที่

เข�าข�ายรับรู�ข�อมูลการลงทุนทําการซื้อขายหุ�นสามัญหรือตราสารที่

กําหนดสิทธิหรือผลตอบแทนอ�างอิงกับหุ�น พนักงานที่มีการซื้อขาย

หลักทรัพย�ต�องรายงานการถือกรรมสิทธ์ิของตนและบุคคลในครอบครัว 

กบข.มีหน�วยงานติดตามการซ้ือขายของพนักงานให�มีการปฏิบัติตาม

ระเบียบอย�างเคร�งครัด

คําถามที่ 9 : 
ทําไม กบข. ตองลงทุนตางประเทศ 

ตอบ : การลงทุนต�างประเทศเป�นการกระจายความเสี่ยงการลงทุน
ไม�ให�กระจุกอยู�ในประเทศ เพราะหากเกิดเหตุการณ�ไม�คาดคิด เช�น 

สถานการณ�น้ําท�วม แผ�นดินไหว สึนามิ อาจส�งผลกระทบต�อการ

ลงทุนอย�างไม�สามารถหลีกเล่ียงได� นอกจากน้ี ตลาดเงินและตลาดทุน

ในประเทศไม�สามารถรองรับขนาดเงินลงทุนของ กบข. ได�อย�างมี

ประสิทธิภาพ การลงทุนต�างประเทศจึงยังเป�นโอกาสเพิ่มทางเลือก

ในการสร�างผลตอบแทนการลงทุน

คําถามที่ 10 : 
ทําไมมูลคาหนวยลงทุนของ กบข.ในแตละปไมคงที่ 
และมีผลกับสมาชิกอยางไร

ตอบ: มูลค�าหน�วยลงทุน (NAV) เปลี่ยนแปลงได�ทุกวัน ตามการตี
มูลค�าตามราคาตลาด (Mark to Market) ทุกวันทําการ ดังนั้น การ

เพิ่มข้ึนหรือลดลงของมูลค�าหน�วยลงทุนเป�นเพียงมูลค�าทางบัญชี 

เหมือนเช�นทองคําที่ราคาเปลี่ยนแปลงได�ทุกวัน ซึ่งจะเกิดผลกําไร

หรือขาดทุนก็ต�อเมื่อมีการขายเกิดขึ้น เช�นเดียวกับสมาชิก กบข.ที่ยัง

ไม�เกษียณ มูลค�าหน�วยลงทุนที่เปลี่ยนแปลงก็ไม�มีผลกระทบเช�นเดียว

กัน แต�จะมีผลต�อสมาชิกท่ีเกษียณในป�ท่ีมูลค�าหน�วยลงทุนปรับตัวลดลง 

อาจทําให�ผลตอบแทนรวมลดลงได� 

อย�างไรก็ดี สมาชิกที่เกษียณในป�ที่มูลค�าหน�วยลงทุนลดลง สามารถ

ออมต�อเพื่อรอจังหวะการลงทุนที่ดีในอนาคตแล�วจึงนําเงินออกจาก 

กบข. จะเป�นประโยชน�สําหรับสมาชิก 

คําถามที่ 11 : 
กบข. มีวิธีบริหารความเสี่ยงในการลงทุนอยางไร 

ตอบ : ผลตอบแทนและความเส่ียงการลงทุนน้ันเป�นของคู�กันเหมือน
เป�นสองด�านของเหรียญ การบริหารจัดการความเส่ียงของ กบข. ยึด

หลักการจัดสรรความเสี่ยงในการลงทุนให�เหมาะสมกับสถานการณ� 

นอกจากน้ี กบข. มีการบริหารความเส่ียงด�านต�างๆ ในแต�ละสินทรัพย�

ที่ลงทุน ไม�ว�าจะเป�น ความเสี่ยงด�านเครดิต (Credit Risk) ด�านตลาด 

(Market risk) ด�านสภาพคล�อง (Liquidity Risk) การกระจุกตัว 

(Concentration Risk) ตลอดจนให�มีการกํากับและติดตามให�การ

ลงทุนอยู�ในกรอบของความเสี่ยงที่กําหนด

คําถามที่ 12 : 
ทําไม กบข. ใหสมาชิกเปลี่ยนแผนลงทุนเอง ทําไม 
กบข. ไมดําเนินการสวนนี้ให

ตอบ: สมาชิก กบข. มีจํานวนกว�า 1 ล�านคน แต�ละคนมีความ

แตกต�างกันทั้งการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนที่ไม�เท�ากัน และ

ระยะเวลาการออมไม�เท�ากัน กบข. จึงเป�ดให�มีแผนทางเลือกการลงทุน 

(Member Investment Choice) ซ่ึงมีอยู� 4 แผน ได�แก� แผนผสมหุ�นทวี 

แผนหลัก แผนตราสารหนี้ และแผนตลาดเงิน

ในแผนทางเลือกการลงทุนดังกล�าว สมาชิกสามารถเลือกได�ว�า ต�องการ

ให�เงินสะสม และเงินสมทบจากภาครัฐของตนเองนั้นอยู�ในแผนการ

ลงทุนที่เสี่ยงมากน�อยเพียงใด หลักการสําคัญก็คือ อายุน�อยควรจะ

เลือกแผนเส่ียงมาก และอายุมากควรจะเลือกแผนเส่ียงตํ่า เพ่ือคุ�มครอง

เงินต�นสําหรับนําออกไปใช�เมื่อวันเกษียณ ส�วนเงินประเดิม และเงิน

ชดเชยยังไม�สามารถนําไปเลือกแผนลงทุนได� เพราะเงินดังกล�าวจะถือ

เป�นเงินส�วนของสมาชิกต�อเม่ือเลือกรับบํานาญ แต�หากสมาชิกเลือกรับ

บําเหน็จ กบข. ต�องคืนเงินส�วนน้ีให�กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

คําถามที่ 13 : 
ถาสมาชิก กบข. ออมเพิ่มสูงสุดอีกรอยละ 12 
รัฐบาลจะสมทบใหเทาไร 

ตอบ: รัฐบาลมีนโยบายสมทบในอัตราร�อยละ 3 เท�ากับอัตราที่

กําหนดให�สมาชิกสะสมเข�า กบข. เท�านั้น อย�างไรก็ดี การออมเพิ่ม

แม�จะไม�ได�เงินสมทบจากรัฐบาล แต�สมาชิกก็จะได�รับผลประโยชน�

จากดอกเบ้ียทบต�นและสิทธิในการลดหย�อนภาษีเงินได�
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คําถามที่ 14 : 
กบข. รณรงคใหสมาชิกที่เกษียณตองออมตอกับ 
กบข. เพราะอะไร?

ตอบ : มีเหตุผล 2 ประการ 
ประการที่ 1 : เพื่อความต�อเนื่องในการบริหารเงินออมให�งอกเงย 

กบข. จึงรณรงค�บริการ “ออมต�อ” เพ่ือให�สมาชิกท่ีเกษียณได�มีอีกหน่ึง

ทางเลือกท่ีจะสร�างผลตอบแทนจากเงินก�อนจาก กบข. ที่ได�รับหลัง

เกษียณ โดยบริการออมต�อของ กบข. มีรูปแบบการออมต�อไว�ถึง 

4 แบบ เพ่ือให�สอดคล�องกับความต�องการใช�เงินของสมาชิกหลังเกษียณ 

ได�แก�

1. ฝากให� กบข. ลงทุนต�อทั้งจํานวน

2. ขอรับเงินเป�นงวดๆ ที่เหลือให� กบข. ลงทุนต�อ

3. ขอรับเงินบางส�วน ที่เหลือให� กบข. ลงทุนต�อ

4. ขอรับเงินบางส�วน ที่เหลือขอรับเป�นงวดๆ 

ทั้งนี้ บริการออมต�อของ กบข.ยังมีความยืดหยุ�นสูง หากมีความ

จําเป�นต�องใช�เงินระหว�างท่ีออมต�อกับ กบข. สมาชิกสามารถขอนําเงิน

บางส�วนออกมาได� โดย กบข. เป�ดโอกาสให�สมาชิกปรับเปล่ียนรูปแบบ

การออมต�อได�ป�ละ 1 ครั้ง 

นอกจากนี้ ในป�ที่เศรษฐกิจและการลงทุนผันผวนมาก ผลตอบแทน

ลดลงตามภาวะการลงทุน และส�งผลให�มูลค�าหน�วยลงทุนลดลง หาก

สมาชิกถอนเงินออกในป�ดังกล�าว อาจทําให�ได�เงินน�อยลงกว�าท่ีควรจะ

เป�น กบข. จึงรณรงค�ให�ออมต�อ รอจังหวะเศรษฐกิจฟ��นตัว ผลตอบแทน

ดีขึ้นในระดับที่สมาชิกพอใจ 

ประการที่ 2 : ผลประโยชน�ที่เกิดขึ้นจากการออมต�อจะได�รับการ

ยกเว�นภาษี 

คําถามที่ 15 : 
กบข.มีหลักการจัดสวัสดิการใหสมาชิกอยางไร 
มีสมาชิกใชสวัสดิการมากนอยแคไหน

คําตอบ : การจัดสวัสดิการถือเป�นหน่ึงในวัตถุประสงค�ของการจัดต้ัง 

กบข. เพื่อส�งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให�แก�ข�าราชการสมาชิก โดย กบข.

มุ�งจัดสวัสดิการเพ่ือตอบสนองความต�องการของสมาชิกทุกช�วงชีวิต 

โดยสวัสดิการแต�ละโครงการต�องดีกว�าสวัสดิการอื่นๆ ที่สมาชิกมีอยู�

แล�ว กําหนดนโยบายการจัดสวัสดิการ 3 ด�าน ดังนี้ 

สวัสดิการลดรายจ�าย จากการศึกษาของ กบข. พบว�า สมาชิกส�วน

ใหญ�ต�องการมีที่อยู�อาศัยของตนเอง มียานพาหนะเพื่อความสะดวก

สบายในการเดินทาง นิยมทําประกันชีวิต เพ่ือออมทรัพย�และคุ�มครอง

กรณีฉุกเฉิน เพื่อแบ�งเบาภาระค�าใช�จ�ายเหล�านี้ของสมาชิก กบข. จึง

ได�คัดเลือกบริษัทหรือองค�กรธุรกิจ เพื่อจัดส�วนลดหรือสิทธิต�างๆ ท่ี

เป�นประโยชน�ต�อสมาชิก 

สวัสดิการเพิ่มรายได� สมาชิก กบข. ส�วนใหญ�ต�องการสร�างรายได�

เสริมจากงานประจํา ดังน้ัน กบข. จึงจัดโครงการ กบข. ฝ�กอบรมอาชีพ 

จัดอบรมหลักสูตรอาชีพให�แก�สมาชิก และโครงการตลาดนัด กบข. 

เป�ดโอกาสให�สมาชิก นําสินค�ามาจําหน�ายเพิ่มรายได�อีกทางหน่ึง

สวัสดิการสร�างความสุข การท�องเที่ยวพักผ�อนกับครอบครัวเป�น

กิจกรรมที่ช�วยกระชับความสัมพันธ�และสร�างความสุขให�กับสมาชิก 

ดังนั้น กบข. จึงคัดเลือกองค�กร สมาคมธุรกิจท�องเที่ยวที่มีความ

ชํานาญและบริการดีเยี่ยม จัดโปรแกรมทัวร�ทั้งในและนอกประเทศ

ราคาประหยัด สําหรับสมาชิก 

ตลอดระยะเวลา 15 ป�ตั้งแต� กบข. เริ่มจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิก 

ถือว�าประสบความสําเร็จอย�างดียิ่ง เฉพาะป� 2554 มีสมาชิกใช�

สวัสดิการทั้ง 3 ด�านกว�า 400,000 ราย 
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วางแผนเพื่อการเกษียณ
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โครงสร�างประชากรโลกที่ เปลี่ยนแปลงเป�นสังคมของผู�สูงอายุ

มากขึ้นและการช�วยเหลือด�านสวัสดิการจากภาครัฐมีแนวโน�มลดลง

ในอนาคต ทําให�การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณส�วนบุคคลมี

ความสําคัญมากขึ้น เพื่อเป�นการเตรียมความพร�อมทางการเงินให�

สามารถใช�ชีวิตหลังเกษียณอย�างมีคุณภาพ ยิ่งเริ่มวางแผนได�เร็วจะ

ยิ่งได�เปรียบและเพ่ิมโอกาสท่ีจะสะสมเงินออมสร�างความมั่นคงหลัง

เกษียณได�มากขึ้นตามไปด�วย โดยทั่วไปแล�ววิธีการวางแผนเพื่อการ

เกษียณสามารถแบ�งเป�น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. กําหนดจํานวนเงินเป�าหมายท่ีต�องการใช�ต�อเดือนหลังเกษียณ 

รวมทั้งคาดการณ�ว�าจะใช�ชีวิตอยู�หลังเกษียณไปอีกกี่ป� เพื่อกําหนด

จํานวนเงินที่ต�องออมในอนาคต จากการศึกษาของธนาคารโลกได�

ระบุว�า โดยท่ัวไปแล�วค�าใช�จ�ายหลังเกษียณอายุควรจะอยู�ท่ีร�อยละ 70 

ของรายได�ก�อนเกษียณ หลังจากนั้น ทําการสํารวจและประมาณ

การแหล�งรายได�ที่คาดว�าจะนํามาใช�เมื่อเกษียณอายุ เพื่อให�ทราบ

ถึงแหล�งเงินทุนที่จะนําไปใช�เป�นค�าใช�จ�ายสําหรับการดําเนินชีวิต

ในช�วงเกษียณอายุน้ันมีเพียงพอกับจํานวนเงินที่กําหนดไว�ตาม

เป�าหมายข�างต�นหรือไม� หากเงินออมเพ่ือการเกษียณมีไม�เพียงพอ

กับความต�องการ จะต�องวางแผนการออมเพ่ือเกษียณเพ่ิมเป�นจํานวน

เท�าใด ทั้งนี้ การกําหนดจํานวนเงินที่ต�องออมเพื่อวัยเกษียณควร

คํานึงถึงอัตราเงินเฟ�อที่ส�งผลต�อค�าของเงินในอนาคตด�วย

2. จัดทําแผนการออมและการลงทุนเพิ่ม เพื่อให�บรรลุเป�าหมายทาง

การเงินสําหรับวัยเกษียณ หลังจากกําหนดเป�าหมายและความต�องการ

ใช�เงินหลังเกษียณแล�ว ขั้นต�อไปเป�นเรื่องของการวางแผนการออม

และการลงทุน เพ่ือให�บรรลุเป�าหมายเงินออมเพ่ือวัยเกษียณท่ีกําหนด

ไว� ซ่ึงการออมและการลงทุนเพ่ือการเกษียณน้ันมีหลากหลายแนวทาง 

ขึ้นอยู�กับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังและการยอมรับความเสี่ยง

ของแต�ละคน 

3. การดําเนินการตามแผนและติดตามทบทวนแผนการเงินเพื่อวัย

เกษียณ เม่ือวางแผนการออมและการลงทุนแล�ว ส่ิงท่ีต�องดําเนินการ

คือ ต�องนําแผนการที่กําหนดไว�ไปปฏิบัติ ป�จจัยหนึ่งที่จะทําให�

แผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณประสบความสําเร็จ คือ ความมีวินัย

ในการปฏิบัติตามแผน ความสม่ําเสมอ อย�างไรก็ดี มีป�จจัยจํานวน

มากท่ีส�งผลกระทบต�อแผนการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ เช�น รายได� 

อัตราเงินเฟ�อ อัตราดอกเบี้ย การเจ็บป�วยรุนแรง เป�นต�น ซึ่งป�จจัย

ดังกล�าวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และอาจส�งผลกระทบต�อ

แผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ดังนั้น จึงควรมีการทบทวนแผน

ทางการเงินอย�างต�อเนื่องอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง 

ทั้งนี้ ในการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณเป�นเพียงจุดเริ่มต�นเท�าน้ัน 

สิ่งที่จะให�สามารถบรรลุเป�าหมายเงินออมเพื่อวัยเกษียณที่แท�จริงคือ 

“วินัยในการออม” และ “การบริหารเงินออมให�งอกเงย” การลงทุนเป�น

แนวทางหน่ึงที่จะช�วยบริหารเงินออมให�บรรลุเป�าหมายทางการเงิน

ที่วางไว�ได�  โดยจะต�องมีการกระจายการลงทุนให�เหมาะสมกับ

ผลตอบแทนและความเส่ียงท่ียอมรับได� ซ่ึงการออมเงินเพ่ือการเกษียณ

โดยหลักการแล�วเป�นการออมเงินระยะยาว ดังนั้น ควรพิจารณา

ผลตอบแทนในระยะยาวมากกว�าช�วงส้ัน หลักการสําคัญคือผลตอบแทน

การลงทุนระยะยาวต�องชนะอัตราเงินเฟ�อ เพื่อรักษาอํานาจซื้อใน

อนาคต

วางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณ

ข�อจํากัดความรับผิด (Disclaimer)
บทความฉบับน้ี จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค�เพื่อเผยแพร�ความรู�ทั่วไปที่เกี่ยวข�องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย� ตลาดตราสารหนี้ กองทุนรวม และประกันชีวิต 
โดยอ�างอิงจากข�อมูลสถิติในอดีต ประกอบกับทัศนะส�วนตัวของผู�เขียน โดยไม�ได�มีจุดประสงค�เพื่อจะช้ีนําการลงทุน หรือสร�างข�อสรุปว�าการลงทุนในทางเลือกใด
ถือเป�นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด กบข. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม�รับผิดชอบต�อผู�ท่ีนําเอกสารฉบับน้ีไปใช�แล�วก�อให�เกิดซ่ึงความสูญเสียกําไรหรือสูญเสียโอกาส หรือความเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น
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การลงทุนในหุน 
ตอบโจทยการออมเพ่ือวัยเกษียณ
โดย คุณพัดชา จุนอนันตธรรม นักวิจัยอาวุโส 

ฝ�ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

โครงสร�างสังคมไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปทําให�ผู�สูงอายุในอนาคตจะต�อง

ดูแลตัวเองมากข้ึนและไม�สามารถพึ่งพาลูกหลานได�เหมือนในอดีต 

การเตรียมความพร�อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณจึงเป�นสิ่งจําเป�น

ที่ต�องรับผิดชอบตัวเอง ซึ่งถ�าเร่ิมวางแผนเร็วมากเท�าไหร� ก็จะเพิ่ม

โอกาสการเกษียณที่เร็วมากขึ้นเท�านั้น หรือมีหลักประกันทางการเงิน

หลังเกษียณที่มั่นคงขึ้น

ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการการกํากับหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

แผนภาพแสดงสินคาเพื่อการลงทุนตามระดับความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีคาดหวัง

เสี่ยงตํ่าและ 
ผลตอบแทน ท่ี
คาดหวังตํ่า

เสี่ยงสูงและ 
ผลตอบแทน ท่ี
คาดหวังสูง

ป�จจุบันนอกจากการออมเงินผ�านกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุน

บําเหน็จบํานาญข�าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนรวมเพ่ือ

การเลี้ยงชีพแล�ว ยังมีการออมหรือลงทุนผ�านช�องทางอื่นๆ เพื่อสร�าง

ความมั่นคงทางการเงินสําหรับวัยเกษียณโดยสามารถจัดกลุ�มตาม

ระดับความเสี่ยงของผลตอบแทนได�เป�น 2 กลุ�มใหญ� ได�แก� กลุ�ม

ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดว�าจะได�รับก็ค�อนข�างต่ํา เช�น 

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลหรือองค�กรภาครัฐวิสาหกิจ 

และกลุ�มที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีคาดว�าจะได�รับค�อนข�างสูง 

เช�น ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ� ในขณะที่ระดับความเสี่ยง

และผลตอบแทนท่ีคาดว�าจะได�รับของกองทุนรวมจะข้ึนอยู�กับตราสาร

ทางการเงินที่ลงทุน

กองทุนรวม
• กองทุนรวมคุ�มครองเงินต�น
• กองทุนรวมตลาดเงิน 

เงินฝาก
• เงินฝาก
• บัตรเงินฝาก
• ตั๋วสัญญา ใช�เงิน
 ของ สถาบัน การเงิน

ตราสารหน้ี
• ตั๋วเงินคลัง
• พันธบัตรรัฐบาล
• พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ
• หุ�นกู�

ตราสารทุน
• หุ�นสามัญ
• หุ�นบุริมสิทธิ
• ใบสําคัญ แสดงสิทธิ
• ใบสําคัญแสดง สิทธิ
 อนุพันธ�

ตราสารอนุพันธ
• ฟ�วเจอร�ส (Futures)
• ออปชัน (Options)

• กองทุนรวมตราสารหน้ี 
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมตราสารทุน (นับรวม LTF , RMF และ ETF)
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ทําไมตองลงทุนในหุน
การลงทุนในหุ�นถือเป�นหน่ึงในแนวการบริหารเงินออมเพื่อการ

เกษียณที่ไม�ควรมองข�าม เพราะหากเปรียบเทียบผลตอบแทนรวม

จากการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และการ

ลงทุนในหุ�น ในระยะเวลาการลงทุน 10 ป� ที่ผ�านมา (ป� 2544 - 2554) 

“การลงทุนในหุ�นให�ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยสะสมสูงสุด อยู�ที่ร�อยละ 

17.14 ต�อป� ในขณะที่การฝากเงินกับธนาคารพาณิชย� และการลงทุน

ในพันธบัตรรัฐบาล ให�ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยสะสมเพียงร�อยละ 2.29 

และ 4.76 ต�อป� ตามลําดับ” 

ถ�าหากเทียบอัตราผลตอบแทนรวมของแต�ละช�องทางการออมและ

ลงทุนกับอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับราคาสินค�า (อัตราเงินเฟ�อ) ซึ่ง

อยู�ที่ร�อยละ 2.73 ต�อป� การฝากเงินกับธนาคารพาณิชย�อย�างเดียว

ส�งผลให�อํานาจซื้อในอนาคต (purchasing power) ของผู�มีเงินออม

ลดลง เนื่องจากระดับราคาสินค�าปรับเพิ่มขึ้นมากกว�าอัตราดอกเบี้ยที่

ได�รับ ในขณะที่ “การลงทุนในหุ�นให�ผลตอบแทนการลงทุนที่สามารถ

เอาชนะเงินเฟ�ออย�างเห็นได�ชัด” จึงเหมาะสําหรับผู�ที่ต�องการบริหาร

เงินออมเพื่อการเกษียณที่ต�องรักษาอํานาจซ้ือไม�ให�ลดลง 

อย�างไรก็ตาม ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ�นนั้นมีความผันผวนซ่ึง

เกิดจากการปรับขึ้นลงของราคาหุ�นในระยะสั้น มากกว�าผลตอบแทน

จากการฝากเงินที่ธนาคารพาณิชย�หรือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 

แต�สําหรับการลงทุนเพื่อวัยเกษียณไม�จําเป�นต�องกังวลกับความ

ผันผวนของผลตอบแทนรายป� เพราะการลงทุนเพื่อการเกษียณเป�น

การลงทุนในระยะยาว การผันผวนของราคาหุ�นในระยะสั้นอาจทาํให�

ผลตอบแทนรายป�ขึ้นลง บางป�อาจติดลบได� แต�หากไม�ได�ขายหุ�น 

ผลตอบแทนท่ีติดลบดังกล�าวก็เป�นเพียงการขาดทุนทางบัญชีจาก

การที่ราคาหุ�นปรับตัวลดลงเท�านั้น ในป�ที่ราคาหุ�นปรับตัวดีขึ้นผล

ตอบแทนก็จะกลับมาเป�นบวก ด�วยเหตุนี้ การลงทุนในหุ�นจึงเหมาะ

เป�นทางเลือกการลงทุนเพื่อวัยเกษียณที่ลงทุนระยะยาว เพราะให� 

“ผลตอบแทนรวมในระยะยาวของการลงทุนในหุ�นที่สูงกว�าการฝาก

เงินกับธนาคารพาณิชย�และการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล” 
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ตาราง : การเปรียบเทียบผลตอนแทนรวมของการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย  การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 
และการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

    ชองทางการออม   การฝากเงินกับ         การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล                  การลงทุนใน 
          และลงทุน   ธนาคารพาณิชย        ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
   
      อัตราดอกเบี้ย ดัชนีผลตอบแทนรวม อัตราผลตอบแทน ดัชนีผลตอบแทนรวม อัตราผลตอบแทน
      เงินฝากประจํา  ของ ดัชนีตราสารหน้ี รวมตอป  (รอยละ) ของ ดัชนีตราสารหนี้ รวมตอป  (รอยละ)
      12 เดือน (1)  พันธบัตร รัฐบาล (2)   พันธบัตร รัฐบาล (3)  

 2544 3.57 133 - 1,000 (4)   -

 2545 2.82 147 10.19 1,203 20.27 

 2546 2.00 143 - 2.50 2,722 126.35

 2547 1.00 147 2.87 2,433 -10.64

 2548 1.18 147 - 0.23 2,706 11.22

 2549 2.84 155 5.48 2,699 -0.26

 2550 4.39 167 7.63 3,545 31.37

 2551 2.44 198 18.78 1,946 - 45.10

 2552 1.86 190 - 4.18 3,335 71.35

 2553 0.88 201 5.76 4,929 47.80

 2554 - 212 5.61 4,863 - 1.34

คาเฉล่ียเลขคณิต 2.30  4.94  25.64 

อัตราผลตอบแทน

รวมตอป  

 อัตราผลตอบแทนรวม 2.29  4.76  17.14 

  เฉลี่ยสะสมตอป  

ที่มา :  
(1) ธนาคารแห�งประเทศไทย - ค�าเฉล่ียอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําป� 12 เดือน ณ สิ้นป�ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย 
  ธนาคารไทพาณิชย�  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย และธนาคารนครหลวงไทย  
(2) สมาคมตราสารหน้ีไทย - ดัชนีผลตอบแทนรวม (total return index) ของดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล (goverment bond index) ณ ส้ินป� 
  (3) ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย - ดัชนีผลตอบแทนรวม (total return index) ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย (SET) ณ สิ้นป�  
(4) ข�อมูล ณ ต�นป� 2544

ป
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ลงทุนในหุนตองรูจักเลือก
เม่ือพิจารณาหลักทรัพย�ประเภทหุ�นสามัญที่มีการซื้อขายอยู�ในตลาด

หุ�นไทยนั้น หุ�นแต�ละตัวต�างก็มีระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่

คาดว�าจะได�รับที่แตกต�างกัน โดยทั่วไปสามารถแบ�งหุ�นตามรูปแบบ

ผลตอบแทนท่ีคาดว�าจะได�รับ แบ�งเป�น 2 ประเภท โดยประเภทที่ 

1 คือ หุ�นเติบโต (growth stock) และประเภทที่ 2 คือหุ�นป�นผล 

(dividend stock) ซ่ึงหุ�นไทยมีทั้งที่เป�นหุ�นเติบโต หุ�นป�นผล และหุ�น

จําพวกที่อยู�ตรงกลางระหว�าง 2 ประเภท เช�น หุ�นที่มีการจ�ายป�นผล

สม่ําเสมอและมีโอกาสการเติบโตทางธุรกิจสูง

หุนเติบโต (growth stock)
เป�นหุ�นซึ่งธุรกิจอยู�ในช�วงการขยายกิจการและมีผลการ

ดําเนินงานเติบโตโดดเด�นกว�าตลาดและหุ�นมีแนวโน�มการ

สร�างกําไรจากส�วนต�างราคามากกว�าการจ�ายเงินป�นผล โดย

หุ�นในกลุ�มนี้ราคาอาจมีความผันผวนสูง เนื่องจากผลการ

ดําเนินงานจะส�งผลต�อการปรับตัวของราคาหุ�นประเภทนี้

เสมอ ดังนั้น หุ�นในกลุ�มนี้จึงเหมาะสําหรับนักลงทุนอายุน�อย

ที่ยังมีช�วงเวลาการลงทุนยาว

หุนปนผล (dividend stock)
เป�นหุ�นที่มีป�จจัยพื้นฐานดี มีผลประกอบการมั่นคงมาระยะ

หนึ่งและเน�นการจ�ายป�นผล โดยราคาของหุ�นในกลุ�มนี้มี

ความผันผวนน�อยกว�าเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ในยามที่

ตลาดอยู�ในช�วงขาลงผลตอบแทนจากเงินป�นผลที่สูงข้ึนจะ

ดึงดูดให�นักลงทุนเข�าซื้อหุ�นและพยุงไว�ไม�ให�ราคาหุ�นนั้นๆ 

ลดลงมาก
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หุนปนผลของดีที่ไมควรมองขาม
การลงทุนในหุ�นนอกจากจะให�ผลตอบแทนจากส�วนต�างระหว�าง

ราคาซื้อและราคาขาย (Capital Gain) แล�ว ยังมีผลตอบแทนจาก

เงินป�นผลท่ีผู�ลงทุนจะได�รับอีก ซ่ึงหากพิจารณาประวัติการจ�ายป�นผล

ของบริษัทจดเบียนไทยในช�วงป� 2549 - 2553 พบว�า “ตลาดหุ�นไทย

มีบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพสูงในการปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลง

ของสภาวะแวดล�อมทางธุรกิจและมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร�ง ซึ่ง

ส�งผลให�สามารถจ�ายป�นผลได�อย�างต�อเนื่องในช�วงป� 2549 - 2553 

มากถึง 288 บริษัท หรือคิดเป�นร�อยละ 56.3 ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งหมด” บริษัทเหล�าน้ีกระจายอยู�ในหลายหมวดธุรกิจ โดยส�วนใหญ� 

(ร�อยละ 74) เป�นบริษัทขนาดกลางในกลุ�ม Non-SET100 และบริษัท

ขนาดเล็กในตลาดหลักทรัพย� เอ็ม เอ ไอ (mai) ซ่ึงยังมีศักยภาพการ

เติบโตสูง ทั้งนี้ แม�หุ�นของบริษัทเหล�านี้จะมีสภาพคล�องในการซื้อ

ขายต่ํากว�าตลาดโดยรวม แต�ยังคงอยู�ในระดับที่สูงกว�าหุ�นกลุ�มดัชนี

ราคา SET50 เพราะฉะนั้นนักลงทุนมั่นใจได�ว�าจะสามารถหาซื้อ “หุ�น

ป�นผล” ได�ง�ายและซื้อขายเปลี่ยนมือได�คล�อง

จํานวนบริษัทจดทะเบียนแยกตามกลุมหุนใน
ดัชนีราคา SET50, SET100, Non-SET100 และ mai

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากพิจารณาผลตอบแทนและความเสี่ยงจากความผันผวนของ

ราคา ในช�วงป� 2549 - 2553 พบว�า “หุ�นป�นผล” มีผลตอบแทนรวม 

(total return) เฉลี่ยสูงถึงร�อยละ 25.3 ต�อป� ซึ่งสูงกว�าผลตอบแทน

รวมของตลาดซึ่งอยู�ที่ร�อยละ 21.1 ต�อป� อีกทั้งเมื่อพิจารณารายป� 

พบว�า แม�ในช�วงเศรษฐกิจตกต่ําในป� 2551 “หุ�นป�นผล” ยังให�ผล

ตอบแทนรวมสูงกว�าตลาดโดยรวม เนื่องจากมีผลตอบแทนจากเงิน

ป�นผลชดเชยผลขาดทุนจากราคาหุ�นที่ปรับลดลง และเมื่อพิจารณา

ความเสี่ยงจากความผันผวนราคา พบว�า “หุ�นป�นผล” มีความเสี่ยง

จากความผันผวนของราคาหุ�นต่ํากว�าตลาดโดยรวม นอกจากนี้เมื่อ

พิจารณาเปรียบเทียบผลตอบแทนรวมระหว�างการลงทุนในกลุ�ม 

“หุ�นป�นผล” และการฝากเงินที่ธนาคารพาณิชย� ในช�วง 10 ป� 

(2543 - 2553) พบว�า การลงทุนในกลุ�ม “หุ�นป�นผล” ให�ผลตอบแทน

รวมสูงกว�าการฝากเงินไว�ในธนาคารพาณิชย�ถึง 6.65 เท�า และผลต�าง

ของผลตอบแทนรวมน้ีมีแนวโน�มเพิ่มข้ึนเม่ือช�วงระยะเวลาการลงทุน

เพิ่มขึ้น 

จากความโดดเด�นของ “หุ�นป�นผล” ท้ังด�านผลตอบแทนและความเส่ียง

ในการลงทุน “หุ�นป�นผล” จึงเป�นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู�มีเงินออมไม�ควร

มองข�าม” เหมาะสําหรับการเริ่มต�นการลงทุนในตลาดหุ�นไทยของ

ผู�ที่คุ�นเคยกับการได�รับผลตอบแทนอย�างต�อเน่ืองและสม่ําเสมอจาก

ดอกเบ้ียเงินฝาก และยังไม�พร�อมท่ีจะรับความเส่ียงที่ค�อนข�างสูง

ทั้งนี้ จากการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ�นและการ

ฝากเงินในธนาคารและการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลให�เห็นในข�างต�น 

ผู�มีเงินออมที่ต�องการลงทุนระยะยาวเพื่อเตรียมพร�อมรับวัยเกษียณ

จะเห็นได�ว�า การลงทุนในหุ�นนั้นให�ผลตอบแทนที่สูงซึ่งสามารถเอา

ชนะเงินเฟ�อได�อย�างดี โดยความผันผวนที่ค�อนข�างสูงในระยะส้ันของ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ�นนั้น ไม�ใช�ป�ญหาสําหรับการลงทุน

เพื่อวัยเกษียณซึ่งเป�นการลงทุนในระยะยาว เพราะการขาดทุนจาก

ความผันผวนของราคาเป�นเพียงการขาดทุนทางบัญชีหากผู�มีเงินออม

ไม�มีการขายหุ�นไป ที่สําคัญ การลงทุนในหุ�นอย�างมีความรู� รอบคอบ 

และมีวินัย จะช�วยให�ผู�มีเงินออมสามารถบริหารจัดการเงินเพื่อวัย

เกษียณได�อย�างมีประสิทธิภาพ เพื่อให�ได�มาซึ่งผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น

 

 
 mai ร�อยละ 14
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 ร�อ

ยล
ะ 1
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SET51-100 ร�อยละ 12

Non-SET100 ร�อยละ 50
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ตราสารหนี้ชองทางการลงทุน
หลังเกษียณอายุการทํางาน
โดย คุณสุชาติ ธนฐิติพันธ�

ฝ�ายวิจัยและพัฒนา สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

การลงทุนกับความเสี่ยงเป�นสิ่งคู�กัน ความเสี่ยงจากการลงทุนมีหลาย

ประเภท เช�น ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (Price 

Risk) ความเสี่ยงที่จะไม�ได�รับเงินคืนจากการลงทุน (Default Risk)   

หรือความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง (Liquidity Risk) ซ่ึงไม�ว�าจะเลือก

ลงทุนในทางเลือกใด ย�อมต�องพบเจอกับความเสี่ยงอย�างน�อยด�านใด

ด�านหนึ่ง เช�น การซื้อหุ�นสามัญ ก็มีความเสี่ยงกับภาวะที่ราคาหุ�น

ลดลงจนต่ํากว�าราคาที่ซื้อมาในตอนแรก แม�แต�การซ้ือหุ�นกู� ก็อาจจะ

ต�องพบกับป�ญหาที่บริษัทผู�ออกหุ�นกู�ผิดนัดไม�ยอมชําระดอกเบี้ยหรือ

ไม�สามารถคืนเงินต�นได� แต�การลงทุนในหุ�นกู�หรือตราสารหนี้ถือเป�น

หลักทรัพย�ที่มีความเสี่ยงค�อนข�างต่ํา เหมาะสําหรับผู�ลงทุนที่อยู�ใน

วัยใกล�เกษียณไม�ชอบความเสี่ยงและต�องการรักษาเงินต�น 
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ตารางเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนพันธบัตรกับอัตราดอกเบี้ย

Return (รอยละ)                          ผลตอบแทนพันธบัตร 2 ป VS ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 2 ป

Return (รอยละ)                    ผลตอบแทนพันธบัตร 3 เดือน VS ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน  BOND 3 M
 Saving 3 M

 BOND 2 Y
 Saving 2 Y

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหนี้ที่เสี่ยงน�อยที่สุดคือ พันธบัตรรัฐบาล

หรือตราสารหน้ีท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน ไม�ว�าจะเป�นระยะส้ันหรือระยะยาว 

ถ�าหากถือครองตราสารฉบับน้ันๆ ไว�จนกระท่ังถึงวันครบกําหนดไถ�ถอน

แล�ว ถือได�ว�าปราศจากความเสี่ยงที่จะไม�ได�รับชําระดอกเบี้ยหรือ

เงินต�นคืน (Default Risk) รวมถึง ไม�มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง

ของราคาเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป (Interest Rate Risk) 

ป�จจัยเสี่ยงหนึ่งที่ควรตระหนักสําหรับการลงทุนตราสารหนี้ก็คือ หาก

ขายพันธบัตรก�อนครบกําหนด และอัตราดอกเบ้ียในตลาด ณ ขณะน้ัน

ปรับสูงขึ้นไปกว�าตอนที่ซื้อมา ก็อาจทําให�ขายได�ในราคาที่ต่ํากว�า

ราคาหน�าตั๋วตามที่ซื้อมาก็ได� นอกจากนี้ การลงทุนในตราสารหนี้

ควรพิจารณาถึงระยะเวลาในการลงทุนที่ไม�ยาวนานจนเกินไป เพราะ

หากมีความจําเป�นต�องใช�เงินอาจต�องขายพันธบัตรก�อนวันครบ

กําหนดไถ�ถอน ซึ่งจะมีความเสี่ยงในเรื่องของราคาเข�ามาเกี่ยวข�อง 

โดยท่ัวไปการลงทุนในตราสารหน้ีจึงควรมีอายุไม�เกิน 5 ป� 
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สําหรับผลตอบแทนของตราสารหน้ี หากเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบ้ีย

เงินฝากของธนาคารพาณิชย� จะพบว�าไม�ว�าเศรษฐกิจจะอยู�ในภาวะ

รุ�งเรืองหรือซบเซา การลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐก็ยังคงให�ผลตอบแทน

ที่ดีกว�า อัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจํา และสิ่งที่น�าสนใจคือ ในช�วง

ที่ภาวะเศรษฐกิจดี ส�วนต�าง (Spread) ระหว�างผลตอบแทนที่ได�จาก

การลงทุนในตราสารหนี้ กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา จะอยู�ใน

ระดับที่ค�อนข�างสูง แต�ในขณะที่ เมื่อเศรษฐกิจอยู�ในภาวะซบเซาแล�ว 

ส�วนต�างดังกล�าวจะมีค�าลดลง ดังนั้น ในขณะนี้ที่เศรษฐกิจกําลังมี

แนวโน�มเริ่มจะฟ��นตัวดีขึ้นเรื่อยๆ การลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ จึง

เป�นทางเลือกที่ค�อนข�างเหมาะสม และน�าจะให�ผลตอบแทนที่ดีกว�า

การลงทุนในทางเลือกอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงใกล�กัน

กองทุนรวมตราสารหน้ี ทางเลือกการลงทุนท่ีนาสนใจ
สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการลงทุนเพื่อวัยเกษียณก็คือ การเปลี่ยนสภาพ

ของตราสารท่ีถือครองกลับมาเป�นเงินสด เพ่ือรองรับกับความต�องการ

ใช�เงินอย�างฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนได�อย�างรวดเร็ว   โดยท่ีไม�ทําให�ราคา

หรือผลตอบแทนที่จะได�จากตราสารนั้นๆ เปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่ง

การฝากเงินไว�กับธนาคารพาณิชย� อาจจะถือได�ว�าเป�นทางเลือกที่ให�

สภาพคล�องสูงที่สุด แต�อัตราผลตอบแทนที่ได�ก็ยังคงน�อยกว�าการ

ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ      

อย�างไรก็ตาม การลงทุนในตราสารหนี้ไม�ว�าจะภาครัฐหรือเอกชน

โดยตรง   การซ้ือขายเปล่ียนมืออาจจะทําได�ไม�ง�ายนักเพราะสภาพคล�อง

ในตลาดมีน�อย อาจทําให�โดนกดราคาขายจนเกิดผลขาดทุน หรือได�

รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต่ํามาก แต�ในป�จจุบันมีกองทุนรวมที่

ลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหน้ีภาครัฐหลายๆ แห�ง บางกองทุนเป�ด

โอกาสให�สามารถขายคืนหน�วยลงทุนได�เรื่อยๆ อีกด�วย การลงทุนใน

กองทุนรวมตราสารหนี้ดังกล�าว จึงถือเป�นอีกทางเลือกหนึ่งที่น�าสนใจ 

และเหมาะสมกับผู�ที่ต�องการลงทุนเพื่อวัยเกษียณอีกด�วย 
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รูจักกองทุนรวม
โดย ดร.ศุภกร สุนทรกิจ

กรรมการผู�จัดการ บลจ. เกียรตินาคิน

สําหรับผู�ที่ต�องการสร�างผลตอบแทนเงินออมให�งอกเงยเพียงพอ

สําหรับใช�จ�ายในวัยเกษียณ แต�ไม�มีความเชี่ยวชาญด�านการลงทุน 

หรืออยากลงทุนหลากหลายรูปแบบเพื่อกระจายความเส่ียงและสร�าง

ผลตอบแทนท่ีดีแต�เงินออมมีจํานวนไม�มาก การลงทุนในกองทุนรวม

เป�นทางเลือกหน่ึงที่สามารถตอบโจทย�ความต�องการได�มากที่สุด 

เพราะกองทุนรวมมีหลากหลาย ตามนโยบายการลงทุนที่แตกต�างกัน 

มีสภาพคล�องที่จะเปลี่ยนเป�นเงินสดได� และไม�ต�องใช�เงินลงทุนสูง  

สามารถลงทุนได�ตั ้งแต�หลักพันบาทขึ้นไป ป�จจุบัน กองทุนรวม

สามารถแบ�งได�เป�น  7 ประเภทคือ

• กองทุนรวมตราสารหน้ี  ลงทุนในตราสารหนี้ เช�น พันธบัตรรัฐบาล  

หุ�นกู�ของบริษัทต�างๆ ที่ได�รับการจัดอันดับความน�าเชื่อถือ ตั๋ว

สัญญาใช�เงิน ตั๋วแลกเงิน เป�นต�น ประมาณการผลตอบแทนตั้งแต� 

ร�อยละ 0.75 - 4 ต�อป� ข้ึนอยู�กับตราสารที่ลงทุนและสภาวการณ�ของ

ตลาด กองทุนรวมประเภทนี้มีความเสี่ยงต่ํา เหมาะสําหรับผู�ลงทุน

ที่ต�องการผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว�าอัตราเงินเฟ�อ หรือ

อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ต�องการรักษาเงินต�น และยอมรับความเส่ียง

จากการลงทุนได�น�อย

• กองทุนรวมตราสารทุน ลงทุนในหุ�นของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย� โดยผู�จัดการกองทุนจะวิเคราะห�บริษัทที่น�าสนใจ

จะลงทุน และคัดเลือกหุ�นที่น�าสนใจลงทุน เช�น หุ�นที่มีเงินป�นผลดี

สมํ่าเสมอ หรือหุ�นของบริษัทท่ีกําลังขยายกิจการซ่ึงมีโอกาสได�กําไรสูง 

เป�นต�น กองทุนรวมประเภทนี้มีความเสี่ยงระดับสูง เหมาะสําหรับ

ผู�ลงทุนท่ีมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการลงทุนพอสมควร ยอมรับ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค�าเงินลงทุนได� เพื่อที่จะเพิ่ม

โอกาสในการได�รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว

• กองทุนรวมผสม เป�นกองทุนที่ลงทุนผสมผสานระหว�างตราสารหนี้

และตราสารทุนจึงมีความเสี่ยงปานกลาง โดยผู�จัดการกองทุนจะ

ปรับเปล่ียนสัดส�วนการลงทุนตามสภาวการณ�ของตลาดหลักทรัพย�

และตลาดตราสารหน้ี เพ่ือสร�างผลตอบแทนท่ีดีให�ถูกจังหวะ เหมาะ

สําหรับผู�ลงทุนที่ต�องการสร�างพอร�ตการลงทุนที่มีความสมดุล เพื่อ

บรรลุวัตถุประสงค�ทางการเงินในระยะยาว ยอมรับความเสี่ยงจาก

ความผันผวนของมูลค�าเงินลงทุนได�มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการ

ได�รับผลตอบแทนท่ีดี

• กองทุนรวมที่ลงทุนในต�างประเทศ เป�นกองทุนรวมที่ลงทุนใน

ตราสารหนี้ หรือตราสารทุน หรือตราสารอื่นๆ ที่อยู�ในต�างประเทศ 

เช�น หุ�นของตลาดหลักทรัพย�นิวยอร�ก พันธบัตรรัฐบาลเกาหลี เป�นต�น  

กองทุนรวมประเภทน้ีมีโอกาสได�รับผลตอบแทนสูง แต�จะมีความเส่ียง

ด�านอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีผลทําให�เราได�กําไรหรือขาดทุนมากข้ึนด�วย

• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือที่รู�จักกันว�า RMF (Retirement 

Mutual Fund) เป�นการออมแบบหน่ึงสําหรับผู�ท่ีต�องการจะออมเงิน

ไว�ใช�เพื่อเป�นหลักประกันของตนเองและครอบครัวเม่ือเกษียณแล�ว  

นอกจากนี้ กองทุนรวม RMF ยังให�สิทธิพิเศษทางภาษีสําหรับ

ผู�ลงทุนสามารถนําเงินท่ีลงทุนไปลดหย�อนภาษีเงินได�ประจําป�ได�ไม�

เกิน 500,000 บาทในแต�ละป� ทั้งนี้ ผู�ลงทุนต�องลงทุนในกองทุนรวม 

RMF ต�อเนื่องทุกป�อย�างน�อยป�ละ 5,000 บาท และจะไถ�ถอน

เงินลงทุนได�เมื่ออายุ 55 ป� โดยลงทุนต�อเนื่องไม�น�อยกว�า 5 ป�

เพื่อรักษาสิทธิประโยชน�ทางภาษี กองทุนรวม RMF มีรูปแบบการ

ลงทุนเหมือนกองทุนรวมท่ัวไปและมีนโยบายการลงทุนหลายแบบ

เพื่อให�ผู�ลงทุนได�เลือกลงทุนตามความเส่ียงที่ตนรับได� 

• กองทุนหุ�นระยะยาว หรือท่ีรู�จักในนาม LTF (Long Term Investment 

Fund) เป�นกองทุนรวมตราสารทุนประเภทหนึ่ง แต�มีเงื่อนไขให�

ผู�ลงทุนต�องลงทุนอย�างน�อย 5 ป�ปฏิทิน โดยผู�ลงทุนสามารถนําเงิน

ลงทุนมาลดหย�อนภาษีได�แบบกองทุนรวม RMF แต�ไม�เกิน 500,000 

บาทในแต�ละป�ภาษี

• กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย� ลงทุนในอสังหาริมทรัพย� หรือสิทธิ

 การเช�าอสังหาริมทรัพย� เช�น ซื้ออาคารสํานักงาน แล�วปล�อยเช�า 

 นําค�าเช�าที่ได�รับมาจ�ายเป�นเงินป�นผล เมื่อเห็นว�าอาคารสํานักงาน

 ราคาดี มีผู�มาขอซื้อ ก็ขายอาคารสํานักงาน นํากําไรมาจัดสรรให�

 ผู�ลงทุน เป�นต�น การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�ไม�ต�อง

 ใช�เงินลงทุนสูงเหมือนเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย�โดยตรง และมี

 อสังหาริมทรัพย�หลายประเภทให�เลือกลงทุน เช�น อาคารสํานักงาน 

 โรงแรม  คลังสินค�า เป�นต�น 

การเลือกลงทุนในกองทุนรวม ไม�จําเป�นต�องเลือกลงทุนเพียงประเภท

เดียว ผู�ออมสามารถจัดสรรเงินลงทุนไปในกองทุนรวมประเภทต�าง ๆ  

เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยง นอกจากนี้ กองทุนเป�ด

ยังมีสภาพคล�องสูง สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือ สลับสับเปล่ียนกองทุน

ได�เมื่อเห็นโอกาสที่ดีหรือเมื่อเห็นว�าลางร�ายกําลังจะมา เช�น หาก

ตลาดหลักทรัพย�ผันผวน จนเราไม�มั่นใจ ก็สับเปล่ียนจากกองทุนรวม

ตราสารทุนมาลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ หรือไปลงทุนใน

กองทุนรวมต�างประเทศ เป�นต�น เพื่อให�ได�รับอัตราผลตอบแทนที่ดี

ท่ีสุดในความเส่ียงท่ีเหมาะสม ข�อดีของกองทุนรวมอีกประการหน่ึงคือ 

กําไรจากการลงทุนจะได�รับการยกเว�นภาษี ทําให�ได�รับผลตอบแทน

อย�างเต็มเม็ดเต็มหน�วย 
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ประกันชีวิต 
หลักประกันความไมแนนอนในอนาคต
โดย คุณประเทือง  ฉกาจธรรม

ผู�จัดการส�วนการตลาดสถาบัน บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด

เพราะชีวิตคือความไม�แน�นอน หากวันหนึ่งเราเป�นอะไรไปใครจะดูแล

คนข�างหลัง “การทําประกันชีวิต” ถือเป�นการลงทุนรูปแบบหน่ึงที่ให�

ผลตอบแทนท่ีแน�นอน และความเสี่ยงต่ํา แถมยังได�รับการคุ�มครอง

กรณีเสียชีวิต ครอบครัวจะได�รับเบี้ยประกันเป�นเงินทุนสํารองในการ

ดํารงชีวิต ประกันชีวิตที่นิยมทํากันโดยทั่วไปคือ การประกันชีวิตแบบ

สามัญ หรือการประกันชีวิตรายบุคคล โดยแบบประกันสามารถแยก

ย�อยได� 4 แบบ ดังนี้

1. แบบตลอดชีพ เป�นแบบประกันที่ให�ความคุ�มครองตลอดชีพ (ครบ

สัญญาเมื่อผู�เอาประกันอายุครบ 80 หรือ 90 หรือ 99 ป�ตามแต�ละ

บริษัทกําหนด) โดยถ�าผู�เอาประกันเสียชีวิตเมื่อใดก็ตาม บริษัทจะ

จ�ายเงินเท�ากับทุนประกัน ให�กับผู�รับผลประโยชน� หรือถ�าผู�เอา

ประกันมีอายุอยู�จนครบกําหนดสัญญา บริษัทประกันจะจ�ายเงิน

เอาประกันให�กับผู�เอาประกัน(พร�อมดอกผลหากมี)

 ข�อดี คือ ให�ความคุ�มครองในวงเงินสูงแต�ชําระเบี้ยประกันในอัตรา

ตํ่า เหมาะสําหรับผู�เอาประกันชีวิตทีมีความต�องการท่ีจะสร�างกองทุน 

มรดก หรือเพ่ือปลดเปลื้องหนี้สินครั้งสุดท�าย

2. แบบสะสมทรัพย� เป�นการคุ�มครองและออมทรัพย�โดยบริษัทฯ จะ

จ�ายเงินเอาประกันให�แก�ผู�เอาประกันชีวิต เมื่อมีชีวิตอยู�จนครบ

กําหนดสัญญา หรือจ�ายเงินเอาประกันให�แก�ผู�รับประโยชน� ถ�า

หากผู�เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กําหนด การประกัน

ชีวิตแบบสะสมทรัพย�จะมีการกําหนดระยะเวลาในการคุ�มครองไว�

แน�นอน เช�น 10 ป� 15 ป� 20 ป� หรือ 30 ป� เป�นต�น

 ข�อดี คือ เป�นแนวทางการบริหารเงินออมที่มีเป�าหมายชัดเจน 

และสร�างวินัยการออมอย�างเป�นระบบ เพื่อให�บรรลุเป�าหมายท่ีวาง

ไว� ประกอบกับดอกผลดีกว�าการฝากเงินธนาคาร แถมยังได�ความ

คุ�มครองชีวิตในช�วงที่กรมธรรม�มีผลคุ�มครองอยู� อีกด�วย 

3. แบบชั่วระยะเวลา เป�นการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ�าย

เงินให�แก�ผู�รับผลประโยชน� ในกรณีที่ผู�เอาประกันเสียชีวิต ซึ่งแบบ

ประกันลักษณะนี้ เบ้ียประกันจะเป�นแบบท่ีสูญเปล�าป�ต�อป� เหมือน

การซื้อประกันอัคคีภัย, การประกันภัยรถยนต� ไม�มีมูลค�าเงินสด

สะสมไว�ในกรมธรรม� เหมือนแบบประกันชีวิตประเภทสามัญอื่นๆ

 ข�อดี คือ เบี้ยประกันต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับแบบประกันทุกชนิด 

และเป�นการโอนความเสี่ยงทางการเงินต�างๆ ให�กับบริษัทประกัน

ร�อยละ 100

4. แบบบํานาญ เป�นการประกันเงินได�ประจํา เม่ือผู�เอาประกันเกษียณ 

(60 ป�หรือ 55 ป� ข้ึนอยู�กับเง่ือนไขท่ีตกลงกัน) จะได�รับเงินจํานวนหน่ึง

เป�นรายงวดสมํ่าเสมอทุกป�จากบริษัทประกัน โดยจะจ�ายผลประโยชน�

ไปเรื่อยๆ จนกว�าผู�เอาประกันจะเสียชีวิตหรือครบกําหนดสัญญา 

และมีการการันตีการจ�ายผลประโยชน�ข้ันตํ่าหากผู�เอาประกันมี

อายุอยู�ไม�ถึงตามที่กําหนด

 ข�อดี คือ เป�นหลักประกันความม่ันคง มีเงินออมเพียงพอสําหรับ

ใช�ในวัยเกษียณ 

ทั้งนี้ ข�อดีของการทําประกันชีวิต คือ

1. ได�รับการคุ�มครองทันทีเมื่อซื้อประกัน เป�นการสร�างหลักประกัน

ทางการเงินให�กับตนเองและครอบครัวหากเกิดเหตุการณ�ฉุกเฉิน

2. เป�นแหล�งเงินออมสําหรับอนาคต 

3. เบี้ยประกันลดหย�อนภาษีได�สูงสุดไม�เกิน 300,000 บาท 

 

ดังนั้น การลงทุนผ�านการประกันชีวิต ถือเป�น Low Risk Medium 

Return ผลตอบแทนแน�นอน ในความเส่ียงท่ีตํ่า และยังฟ�องร�องได�ตาม

กฎหมาย จึงถือเป�นทางเลือกในการบริหารเงินออมท่ีน�าพิจารณา 
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