ฉบับที่ 2/11/2553

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

กบข.แถลงผลงาน 10 เดือน บริหาร 4.85 แสนลาน
กบข.เผย 10 เดือนบริหารสินทรัพยกวา 4.85 แสนลบ. สมาชิกเปลี่ยนแผน MIC กวาครึ่งพัน สวัสดิการเขาเปา
สมาชิกตอบรับดี ปหนาเนนลงทุนอยางรับผิดชอบ และสื่อสารเชิงรุกใหถึงตัวสมาชิก

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.) เปดเผยวา ณ 31 ตุลาคม 2553
กบข.มีสมาชิกทั่วประเทศจํานวน 1,156,492 คน มีสินทรัพยภายใตการดูแลมูลคา 485,904 ลานบาท โดย กบข.บริหารเงิน
ออมของสมาชิก ดวยการลงทุนภายใตกรอบพรบ.กบข. พ.ศ. 2539 และกฎกระทรวงที่ใชบังคับ
อยางไรก็ดี กบข. ไดเพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินออมดวยโครงการ My Choice…My Chance เราเลือกได ใน
10 เดือนแรกของปนี้มีสมาชิกเปลี่ยนแผนการลงทุน 572 ราย แบงเปน แผนผสมหุนทวี 534 ราย แผนตราสารหนี้ 25 ราย
แผนตลาดเงิน 13 ราย
นอกจากนี้ กบข.ยังเพิ่มทางเลือกในการออมสําหรับสมาชิกปจจุบัน ดวยโครงการออมเพิ่ม สมาชิกสามารถออม
เพิ่มไดอีก 12% ของเงินเดือน ปจจุบันมีสมาชิกออมเพิ่มกับ กบข.จํานวน 10,388 ราย
สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ พนสภาพจากการเปนสมาชิกของ กบข.ก็มีทางเลือกเชนกัน โดยสมาชิก
สามารถเลือกขอรับเงินทั้งจํานวน, ทยอยรับเงิน หรือให กบข.บริหารเงินตอก็ได
ดานการใหความรูสมาชิก ในป 2553 กบข.ไดปรับรูปแบบการใหความรู ความเขาใจแกสมาชิก เพื่อใหสอดคลอง
กับโครงการตางๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ แผนการลงทุนสําหรับสมาชิก สวัสดิการใหมตางๆ เปนตน โดยในปนี้ กบข.เนนนโยบาย
เชิงรุกในการสรางความรู ความเขาใจ แบบเขาถึงตัวและครอบคลุมสมาชิกทุกกลุมทั่วประเทศมากกวา 20,000 คน ผาน
โครงการฝกอบรม ดังนี้
1.โครงการปฐมนิเทศสมาชิกบรรจุใหม สําหรับขาราชการบรรจุใหมที่เขาเปนสมาชิก กบข.
2.โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธสัญจร (ภูมิภาค) สําหรับสมาชิกทั่วไป
3.โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธสัญจร (กรุงเทพฯและปริมณฑลฯ) สําหรับสมาชิกทั่วไป

4. โครงการหลักสูตรฝกอบรม กบข. เพื่อสําหรับใหความรูการออมการลงทุนสําหรับสมาชิกทั่วไป
5. โครงการปจฉิมนิเทศสมาชิก กบข และ อบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สําหรับสมาชิกใกลเกษียณอายุราชการ
นอกจากนี้ กบข.ยังจัดกิจกรรมสําคัญประจําป ไดแก งานประชุมใหญผูแทนสมาชิก และ กบข.ยังเพิ่มการจัดงาน
สัมมนาขึ้น เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางตัวแทนสมาชิกกับผูบริหารกองทุนโดยตรงนั่นคือ งานสัมมนา
ผูแทนสมาชิกประจําป และ งานสัมมนาสํานักงานคลังเขต / จังหวัด โดยในป 2554 กบข.มีนโบบายดําเนินโครงการเหลานี้
ตอเนื่อง

ปลื้มผลตอบแทน สิ้นเดือน ต.ค.กาวกระโดด.7.47%
กบข.ปลื้มตอบแทนงวด 10 เดือนโตกาวกระโดด หลังตลาดหุนเอเชียเนื้อหอม ตางชาติทะลักเขาลงทุน สงผลให
ผลตอบแทนจากหุน และพันธบัตรสวยหรู เตรียมจอลงทุนในพันธบัตรอางอิงอัตราเงินเฟอในไตรมาส 1/2554 และสินคา
โภคภัณฑซึ่งอยูระหวางขั้นตอนแกไขกฎกระทรวง

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.) เปดเผยวา ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของกองกบข.เมื่อสิ้นตุลาคม 2553 อยูที่ 7.47% โดยแบงสัดสวนการลงทุนเปนตราสารหนี้ในประเทศจํานวน 68.12%
ตราสารทุนในประเทศจํานวน 10.47% ตราสารหนี้โลก 4.77% ตราสารทุนโลก 10.51% อสังหาริมทรัพย 3.64% นิติบุคคล
เอกชนไทย 2.49% โดย กบข.มีสินทรัพยในการบริหารกวา 485,904 ลานบาท
ดานแผนการลงทุนในอนาคตของ กบข.เตรียมจะเขาลงทุนในพันธบัตรอางอิงอัตราเงินเฟอ(Inflation linked
bond)ที่โดยพันธบัตรอางอิงอัตราเงินเฟออยูในกลุมที่มีความมั่นคงสูงที่เปนนโยบายหลักของ กบข.ที่ลงทุนไมนอยกวารอย
ละ 60 ของเงินกองทุน เหตุที่ กบข.ใหความสนใจลงทุนในพันธบัตรอางอิงเงินเฟอก็เพราะพันธบัตรดังกลาวมีลักษณะ
เฉพาะตัวที่นอกจากจะสามารถสรางผลตอบแทนเปนดอกเบี้ยตามชวงเวลาที่กําหนดและไดรับเงินตนคืนเมื่อพันธบัตรครบ
อายุแลว จํานวนเงินตนและดอกเบี้ยที่ไดรับจะถูกปรับมูลคาตามอัตราเงินเฟอ ทําใหผลประโยชนที่ไดรับจากการลงทุนยัง
รักษามูลคาที่แทจริงไวไดไมถูกทําใหดอยคาเพราะเงินเฟอ ทั้งนี้พันธบัตรอางอิงอัตราเงินเฟอจะมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
จริงที่คงที่ลวงหนาไวกอนและมีการปรับตามเงินเฟอเมื่อเวลาผานไปและคาดวาจะลงทุนไดในไตรมาส 1/2554
ขณะเดียวกัน กบข.ยังสนใจลงทุนในสินคาโภคภัณฑอาทิเชน น้ํามันดิบ ทองแดง ดีบุก ตะกั่ว เปนตน โดยสินคา
โภคภัณฑจะอยูในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงไมนอยกวารอยละ 40 ของการลงทุน ขั้นตอนการลงทุนอยูระหวางการทํา
รายงานไปยังกระทรวงการคลังใหออกประกาศกําหนดใหสินคาโภคภัณฑเปนหลักทรัพยที่ กบข.ลงได และหลังจากนั้นยัง
ตองใหบอรดอนุมัติประกาศรองรับการลงทุนสินคาในกลุมนี้ตอไป

“ผลตอบแทนสิ้นเดือ นตุลาคมอยูที่ 7.47% เพราะไดรับอานิ สงสจากการปรั บ ตัวดี ขึ้นของตลาดหุนไทยและ
พันธบัตร เนื่องจากปนี้ตางชาติใหความสนใจเขาลงทุนในภูมิภาคเอเชียเปนพิเศษ ดานแผนการลงทุนในอนาคต กบข.อยู
ระหวางการจะเขาลงทุนในพันธบัตรอางอิงอัตราเงินเฟอซึ่งคาดวาทางสํานกงานบริหารหนี้สาธารณะกําลังจะเสนอขาย
ในชวงไตรมาส 1/2554 และ กบข. ยังสนใจเขาลงทุนสินคาโภคภัณฑซึ่งอยูระหวางการทํารายงานไปกระทรวงการคลังใน
การแกกฏกระทรวงและใหออกประกาศกําหนดใหเขาลงทุนได”นางสาวโสภาวดี กลาว
กบข.ย้ําธรรมมาภิบาล เลือกบริษัทที่ลงทุนอยางรับผิดชอบ
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.) เปดเผยวา ตลอดป 2553 กบข.
เดินหนานโยบายสรางความโปรงใส เพื่อสรางความนาเชื่อถือมาโดยตลอด เริ่มตั้งแตการเปดเผยขอมูลการกํากับดูแลกิจการ
มากขึ้น เพื่อใหเทียบเทามาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากนั้นเมื่อเดือนสิงหาคม
2553 บริษัทที่ปรึกษาดานการกํากับดูแลกิจการระดับสากล อยาง PWC เขามาประเมินธรรมาภิบาลของ กบข. โดย กบข.
ไดรับขอแนะนําเพื่อนําไปปรับปรุงธรรมาภิบาลตอไป และลาสุดไดปรับปรุงระเบียบซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน โดยมี
ผลบังคับใชทางกฎหมายตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผานมา
หลักการลงทุนของ กบข. จะเลือกลงทุนกับบริษัทที่มีการลงทุนอยางรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม สังคม และมีธรร
มาภิบาล (Environment, Social, and Governance หรือ ESG ) เปนหลัก โดยเชื่อวาบริษัทที่ลงทุนดาน ESG จะประสบ
ความสําเร็จไดดี และมีความมั่นคงเติบโตอยางยั่งยืน อีกทั้งมีสวนชวยสงเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศโดยสวนรวม และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 กบข. ไดตกลงรวมมือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(ตลท.)
และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลักดันใหนักลงทุนสถาบันในประเทศไทยมีการพิจารณาการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
สังคมและธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในกระบวนการตัดสินใจลงทุน

****************************************************************************
เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2539
เพื่อเปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญและใหประโยชนตอบแทนการรับราชการแกขาราชการเมื่อออกจากราชการ
สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นใหแกสมาชิก กบข. มีสถานะเปนองคกรของรัฐ
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไมมีสถานะเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข.เปนผูกําหนดนโยบาย
ปจจุบัน กบข.มีสมาชิกกวา 1.2 ลานคน มูลคาสินทรัพยสุทธิประมาณ 485,000 ลานบาท
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