สารบัญ
สารจากผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

2

สารจากประธานกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กปภ. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

3

คณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาคฯ ชุดที่ 10 ประจาปี 2559 – 2560

4

คณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาคฯ ชุดที่ 11 ประจาปี 2561 – 2562

5

ภาพกิจกรรมกองทุนฯ ประจาปี 2560

6

แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราผลตอบแทนสะสม และมูลค่าต่อหน่วย นโยบายตราสารหนี้ ปี 2560

10

แผนภูมิที่ 2 แสดงอัตราผลตอบแทนสะสม และมูลค่าต่อหน่วย นโยบายตราสารทุน ปี 2560

11

แผนภูมิที่ 3 แสดงอัตราผลตอบแทนสะสมในแต่ละรูปแบบการลงทุนเดือนธันวาคม 2558 – ธันวาคม 2560 12
ประกาศกองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เรื่อง กาหนดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนประจาปี 2560

13

วาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

15

วาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559

17

วาระที่ 3
เรื่อง รับทราบผลการดาเนินงานของกองทุนฯ ประจาปี 2560

53

วาระที่ 4
เรื่อง รับรองงบการเงินของกองทุนฯ ประจาปี 2560

89

วาระที่ 5
เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

135

มาทาความรู้จัก...รูปแบบการลงทุนกันเถอะ

137

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2560 | กองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมภิ าค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

1

สารจากผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
ในนามผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ทีก่ องทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้ดาเนินงาน
มาด้ วยความก้ าวหน้ าอย่ างมั่ นคงมาโดยตลอด กองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ
เป็นสวัสดิการที่ กปภ. จัดตั้งเพื่อดูแลสมาชิกให้มีเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ
ปัจจุบัน กปภ. ในฐานะนายจ้างได้สนับสนุนกองทุนฯ ในทุกๆ ด้าน ทั้งที่
เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิ น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
ในปี 2560 กองทุนฯ ได้จัดให้ความรู้ด้านการออมแก่สมาชิก เช่น การจัด
โครงการสัมมนา “Healthy Money Up 2017” และการบรรยายให้ความรู้
ในหัวข้อ “เกษียณสุขใจ เตรียมได้ด้วยตนเอง Retire rich Do-it-yourself”
ซึ่ ง มี สมาชิ กให้ ความสนใจมาก โดยพนั กงานจะได้ เรี ยนรู้ การออม
การลงทุนที่มีทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ เพื่อนาไปปรับใช้ในการวางแผน
ทางการเงิน ทาให้สมาชิกมีความพร้อมด้านการเงินในวัยเกษียณมากขึ้น
นอกจากนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมา กองทุนฯ ได้ดาเนินการเลื อกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิกชุดใหม่
มีสมาชิกให้ความสนใจสมัครเป็นกรรมการกองทุนฯ จานวนมาก ซึ่งในปีนี้กองทุนฯ ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
กองทุนฯ ผ่ านระบบ INTRANET ของ กปภ. เป็นครั้งแรก เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่สมาชิกในการลงคะแนนเสี ยง
จึงขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการกองทุนฯ และขอขอบคุณสมาชิกที่อาสามาเป็นตัวแทน
ในครั้งนี้ ที่สาคัญขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ช่วยกันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ถือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
และ กปภ. ในฐานะนายจ้างก็จะแต่งตั้งกรรมการฝ่ายนายจ้าง เพื่อร่วมเป็นกรรมการกองทุนฯ ด้วย
ในโอกาสที่กองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จัดให้มีการประชุมใหญ่ สามัญ
ประจาปี 2560 เพื่อรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา ในนามของฝ่ายบริหารขอขอบคุณคณะกรรมการ
กองทุนฯ บริษัทจัดการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีความมั่นคงยั่งยืนเพื่อ
สมาชิ ก และขออานวยพรให้ กองทุนส ารองเลี้ ยงชี พการประปาส่ วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว มีความเจริ ญก้าวหน้ า
อย่างต่อเนื่อง กปภ. พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้กองทุนฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อสมาชิกต่อไป

(นายสมชาย มนต์บุรีนนท์)
รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทน
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
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สารจากประธานกรรมการ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เรียน สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
กองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พการประปาส่ วนภู มิ ภาค
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้ดาเนินงานเป็นระยะเวลา 21 ปี มีสมาชิก
ทั้งสิ้ น 8,654 คน มูล ค่าทรั พย์ สิ น สุทธิ 4,794,990,344.38 บาท
มีน โยบายการลงทุน 2 นโยบาย คือ นโยบายตราสารหนี้ และ
นโยบายตราสารทุน สมาชิก สามารถเลือกลงทุนภายใต้รูปแบบที่
คณะกรรมการกองทุนฯ กาหนด ทั้งหมด 8 รูปแบบ โดยได้เพิ่ม
รูปแบบจากเดิมมี 6 รูปแบบ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้แก่สมาชิกที่
สนใจลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้นให้สามารถลงทุนในตราสารทุนได้
สู งสุ ดถึง ร้ อยละ 50 นอกจากนี้ เพื่ อเป็ น การส่ ง เสริ มการออมใน
ระยะยาวให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุไปแล้ว แต่สนใจที่จะลงทุนใน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพต่อสามารถคงเงิน หรือรับเงินเป็นงวดในกองทุนฯ ได้ไม่จากัดระยะเวลา
คณะกรรมการกองทุ นฯ ต่างมุ่ งมั่ นที่ จะบริ ห ารจัด การกองทุน ส ารองเลี้ ยงชีพ ให้ เติ บโตอย่า งมี
เสถียรภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับกองทุนฯ และสมาชิก แม้ว่าในปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบ
ต่อการเติบโตของกองทุนฯ แต่ เพราะกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นการลงทุนในระยะยาว กองทุนฯ ยังมีโอกาสที่จะ
เติบโตสร้างผลตอบแทนให้แก่สมาชิกได้ ในภาพรวมผลการดาเนินงานของกองทุนฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผลตอบแทนนโยบายตราสารหนี้อยู่ที่ 2.81% และผลตอบแทนนโยบายตราสารทุนอยู่ที่ 13.11% คณะกรรมการ
กองทุนฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลตอบแทนจะสร้างความพอใจของสมาชิกกองทุนฯ
ในนามของประธานกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุน ฯ
บริษัทจัดการ ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุน การดาเนินงาน
ของกองทุนฯ ให้ประสบความสาเร็จ สร้างความมั่นคงให้กับกองทุนฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และกองทุนฯ จะต้องเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุน ต่อไป

(นายเธียรชัย ประมูลมาก)
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
ประธานกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
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คณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ประจาปี 2559 - 2560 (ชุดที่ 10)

นายกฤษฎา ศังขมณี
รองผู้ว่าการ )รรหิาร(
ประธานกรรมการ

กรรมการฝ่ายนายจ้าง

นายวิโรจน์ ใบแก้ว
ผู้ช่วยผู้ว่าการ )สานักตรวจสอร(
กรรมการ

นางจุฬาทิพ พลกุล
ผู้อานวยการฝ่ายรรหิารศรัพยากรราคคล
กรรมการ

นายนิวัตร สถิตกาญจนะ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ )เศคโนโลยีสารสนเศท(
กรรมการ

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ )์ผนยาศธทาสตรแ(
กรรมการ

นายจินดา วงศ์ประยูรศรี
นายช่างโยธา 7
รักษาการในตา์ิน่งิัวิน้างานรรหการ์ละควรคามนาสูญเสีย
การประปาส่วนภูมหภาคสาขาพนมสารคาม
กรรมการ

น.ส.อัจฉริยา อภัยวงค์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ )การเงหน(
กรรมการ

นายอนุชิต รัตนประภากาศ
นักรรหิารงานก่อสร้าง 7
กองควรคามการก่อสร้าง 1
กรรมการ

นายสุรชัย เล็บสิงห์
ผู้อานวยการฝ่ายกฎิมาย
กรรมการ

นายมณเฑียรทอง ธนเศรษฐ์
ผู้อานวยการกองรรหิารกองศาน
กรรมการ์ละเลขานาการ

กรรมการฝ่ายสมาชิก

นายวิทยา สามสุวรรณ
น.ส. สุพรรณี ศักดิ์สุจริต
นายนภพร เจริญศรี
ผู้ช่วยผู้อานวยการการประปาส่วนภูมหภาคเขต 7 ผู้ช่วยผู้อานวยการการประปาส่วนภูมหภาคเขต 1 ผู้อานวยการกองตรวจสอรภูมหภาค 1
การประปาส่วนภูมหภาคเขต 1
การประปาส่วนภูมหภาคเขต 7
กองตรวจสอรภูมหภาค 1
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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นายสุริโย บัวแก้ว
ิัวิน้างานผลหต
การประปาส่วนภูมหภาคสาขาร้านนา
กรรมการ
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น.ส.ลออมธนา ธารา
นักรรหิารงานศั่วไป 7
ฝ่ายตรวจสอริน่วยงานส่วนภูมหภาค
กรรมการ
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นายเธียรชัย ประมูลมาก
รองผู้ว่าการ )์ผนยาศธทาสตรแ(
ประธานกรรมการ

กรรมการฝ่ายนายจ้าง

นายบารุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
นายจักรพงศ์ คาจันทร์
นางสุมาลี ขุนโขลนอนุสรณ์
นางลัดดาวรรณ แสงเจือ
นายสุรชัย เล็บสิงห์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ )สานักผู้ว่าการ( ผู้อานวยการการประปาส่วนภูมหภาคเขต 3 ผู้อานวยการฝ่ายประเมหนผลองคแกร ผู้อานวยการฝ่ายวหเคราะิแการเงหน์ละงรประมาณ ผู้อานวยการฝ่ายกฎิมาย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางจุฬาทิพ พลกุล
ผู้อานวยการฝ่ายรรหิารศรัพยากรราคคล
กรรมการ

นายสมพงษ์ พวงทอง
วหทวกร 6 กองเศคโนโลยีสารสนเศทนาสูญเสีย
กรรมการ

นายกวีพัชร์ วงศ์วสิ ุทธิ์
พนักงานการเงหน์ละรัญชี 5
การประปาส่วนภูมหภาคสาขาปราณรารี
กรรมการ

นายมณเฑียรทอง ธนเศรษฐ์
ผู้อานวยการกองรรหิารกองศาน
กรรมการ์ละเลขานาการ

กรรมการฝ่ายสมาชิก

นายเรืองศักดิ์ ตั้งศรีตะนัย
ผู้อานวยการกองจัดเตรียมความพร้อม
ของ์ผนงานโครงการ
กรรมการ

นายสุริโย บัวแก้ว
ิัวิน้างานผลหต
การประปาส่วนภูมหภาคสาขาร้านนา
กรรมการ

นายธเนศศักดิ์ ด้วงคาจันทร์
เทรษฐกร 7
กองกหจการประปา 5
กรรมการ

น.ส.วรานันทน์ ปานสวัสดิ์
นักรัญชี 6
กองการเงหน
กรรมการ

นายชนาธิป ครรชิต
วหทวกร 6
การประปาส่วนภูมหภาคเขต 5
กรรมการ
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9

แผนภูมิ 1 แสดงอัตราผลตอบแทนสะสมและมูลค่าต่อหน่วย
นโยบายตราสารหนี้ ปี 2560
ร้อยละ
ของผลตอบแทน
3.00%

(หน่วย : บาท)
22.00

2.50%
21.00
2.00%
20.00

1.50%
1.00%

19.00
0.50%

18.00

0.00%
ม.ค.

ก.พ.

มูลค่าต่อหน่วย (บาท)

อัตราผลตอบแทนสะสม MFC
อัตราผลตอบแทนสะสม KA
อัตราผลตอบแทนสะสมรวม
Benchmark
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)

10

ม.ค.
0.20%
0.18%
0.19%
0.25%
21.2075

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

อัตราผลตอบแทนสะสม MFC

ก.พ.
0.43%
0.46%
0.44%
0.59%
21.2605

มี.ค.
0.62%
0.63%
0.62%
0.76%
21.2980

เม.ย.
0.86%
0.85%
0.85%
0.94%
21.3470

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

อัตราผลตอบแทนสะสม K-Asset

พ.ค.
1.11%
1.05%
1.08%
1.12%
21.3942

มิ.ย.
1.40%
1.37%
1.38%
1.51%
21.4596

ก.ค.
1.69%
1.68%
1.69%
1.72%
21.5237

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

อัตราผลตอบแทนสะสมรวม

ส.ค.
2.01%
2.01%
2.01%
1.92%
21.5920

ก.ย.
2.27%
2.28%
2.27%
2.12%
21.6477

ต.ค.
2.44%
2.49%
2.47%
2.21%
21.6889
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Benchmark

พ.ย.
2.61%
2.61%
2.61%
2.29%
21.7192

ธ.ค.
2.83%
2.79%
2.81%
2.41%
21.7607

แผนภูมิ 2 แสดงอัตราผลตอบแทนสะสมและมูลค่าต่อหน่วย
นโยบายตราสารทุน ปี 2560
ร้อยละ
ของผลตอบแทน
15.00%

(หน่วย : บาท)
26.00
25.00

13.00%

24.00

11.00%

23.00

9.00%

22.00

7.00%

21.00

5.00%

20.00

3.00%

19.00

1.00%

18.00

-1.00%

17.00

-3.00%

16.00

-5.00%
ม.ค.

ก.พ.

มูลค่าต่อหน่วย (บาท)

อัตราผลตอบแทนสะสม MFC
อัตราผลตอบแทนสะสม KA
อัตราผลตอบแทนสะสมรวม
Benchmark
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)

ม.ค.
-0.20%
2.83%
1.35%
2.23%
23.0832

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

อัตราผลตอบแทนสะสม MFC

ก.พ.
-1.59%
3.42%
0.97%
1.08%
22.9967

มี.ค.
-1.96%
5.69%
1.67%
2.09%
23.1563

เม.ย.
-1.81%
5.45%
1.63%
1.52%
23.1457

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

อัตราผลตอบแทนสะสม K-Asset

พ.ค.
-2.46%
3.30%
0.24%
1.21%
22.8302

มิ.ย.
-1.79%
3.21%
0.53%
2.06%
22.8966

ก.ค.
-1.59%
0.56%
-0.67%
2.15%
22.6239

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

อัตราผลตอบแทนสะสมรวม

ส.ค.
1.12%
4.79%
2.79%
4.75%
23.4117

ก.ย.
5.37%
8.19%
6.62%
8.44%
24.2823

ต.ค.
9.69%
10.53%
9.96%
11.56%
25.0444

Benchmark

พ.ย.
9.16%
9.08%
8.98%
10.01%
24.8206

ธ.ค.
14.27%
12.22%
13.11%
13.66%
25.7619
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แผนภูมิ 3 แสดงอัตราผลตอบแทนสะสม ในแต่ละรูปแบบการลงทุน
เดือนธันวาคม 2558 – ธันวาคม 2560
14.00%

รูปแบบที่ 6, 13.29%
รูปแบบที่ 5, 12.29%

12.00%

รูปแบบที่ 4, 11.30%
รูปแบบที่ 3, 10.30%

10.00%

รูปแบบที่ 2, 9.31%
รูปแบบที่ 1, 8.31%

8.00%
6.00%

รูปแบบที่ 8 (50 : 50), 5.41%
รูปแบบที่ 8 (55 : 45), 4.95%
รูปแบบที่ 8 (60 : 40), 4.48%
รูปแบบที่ 8 (65 : 35), 4.02%
รูปแบบที่ 7, 3.56%

4.00%
2.00%

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
มิถุนายน 2559
กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559
กันยายน 2559
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560

12

3.46%
3.82%
4.07%
4.45%
4.53%
4.37%
4.73%
4.90%
4.97%
5.16%
5.22%
5.29%
5.35%
5.55%
5.82%
6.00%
6.25%
6.48%
6.81%
7.13%
7.47%
7.74%
7.95%
8.10%
8.31%

3.00%
3.60%
3.61%
4.27%
4.38%
4.34%
4.71%
5.18%
5.35%
5.04%
5.34%
5.54%
5.75%
6.02%
6.25%
6.46%
6.70%
6.84%
7.17%
7.40%
7.92%
8.40%
8.79%
8.87%
9.31%

Dec-60

Nov-60

Oct-60

Sep-60

Aug-60

Jul-60

Jun-60

May-60

Apr-60

Mar-60

Feb-60

Jan-60

Dec-59

Nov-59

Oct-59

Sep-59

Aug-59

Jul-59

Jun-59

May-59

Apr-59

Mar-59

Feb-59

Jan-59

Dec-58

0.00%

รูปแบบที่ 3

รูปแบบที่ 4

รูปแบบที่ 5

รูปแบบที่ 6

รูปแบบที่ 7

รูปแบบที่ 8
(65 : 35)

รูปแบบที่ 8
(60 : 40)

รูปแบบที่ 8
(55 : 45)

รูปแบบที่ 8
(50 : 50)

2.55%
2.82%
3.15%
4.10%
4.23%
4.31%
4.70%
5.47%
5.74%
5.45%
5.47%
5.79%
6.15%
6.48%
6.68%
6.93%
7.15%
7.20%
7.53%
7.68%
8.38%
9.05%
9.62%
9.64%
10.30%

2.09%
2.32%
2.68%
3.93%
4.08%
4.18%
4.69%
5.75%
6.12%
5.60%
5.59%
6.04%
6.55%
6.95%
7.12%
7.39%
7.59%
7.55%
7.88%
7.95%
8.83%
9.71%
10.46%
10.42%
11.30%

1.64%
1.82%
2.22%
3.76%
3.93%
4.25%
4.67%
6.03%
6.51%
5.75%
5.72%
6.29%
6.95%
7.42%
7.55%
7.85%
8.04%
7.91%
8.24%
8.22%
9.28%
10.36%
11.29%
11.19%
12.29%

1.18%
1.33%
1.76%
3.58%
3.77%
4.22%
4.63%
6.32%
6.89%
5.89%
5.84%
6.54%
7.35%
7.89%
7.98%
8.31%
8.49%
8.27%
8.60%
8.50%
9.73%
11.02%
12.13%
11.96%
13.29%

1.30%
2.41%
2.22%
3.56%

1.47%
2.73%
2.49%
4.02%

1.64%
3.06%
2.76%
4.48%

1.82%
3.38%
3.03%
4.95%

1.99%
3.71%
3.31%
5.41%
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ประกาศกองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เรื่อง กาหนดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนประจาปี ๒๕๖๐
...............................................................

ด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้ดาเนินกิจการมาครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีของกองทุนประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่งตามข้อบังคับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กปภ. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อ ๑๑.๑ กาหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยจะต้องมีการประชุมภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อรับรองงบดุลและรายงานการสอบบัญชี
ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จึงกาหนดให้
มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนประจาปี ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ
ห้องประชุมอาคารประปาวิวัฒน์ สานักงานใหญ่ กปภ. โดยมีกาหนดการประชุม ดังนี้
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. สมาชิกลงทะเบียน - รับเอกสาร
เวลา ๐๙.๓๐ น.
เปิดประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ
วาระที่ ๑ เรือ่ ง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๒ เรือ่ ง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุน
ประจาปี ๒๕๕๙
วาระที่ ๓ เรือ่ ง รับทราบผลการดาเนินงานของกองทุน ประจาปี ๒๕๖๐
วาระที่ ๔ เรือ่ ง รับรองงบการเงินของกองทุน ประจาปี ๒๕๖๐
วาระที่ ๕ เรือ่ ง อื่นๆ (ถ้ามี)
เวลา ๑๒.๐๐ น.
ปิดประชุม
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนประจาปี ๒๕๖๐ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายเธียรชัย ประมูลมาก)
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

ประธานกรรมการกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
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วาระที่
1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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วาระที่ 1
เรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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วาระที่
2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุน
ประจาปี 2559

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2560 | กองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมภิ าค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

17

18

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2560 | กองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมภิ าค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

รายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนประจาปี 2559
กองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
วันที่ 28 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมอาคารประปาวิวัฒน์ สานักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค
................................
ผู้มาร่วมประชุม
กรรมการฝ่ายแต่งตั้ง
1. นายกฤษฎา ศังขมณี
2. นายวิโรจน์ ใบแก้ว
3. นายนิวัตร สถิตกาญจนะ
4. นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล
5. นายสุรชัย เล็บสิงห์
6. นางจุฬาทิพ พลกุล
7. นายอนุชิต รัตนประภากาศ
8. นายจินดา วงศ์ประยูรศรี
9. นายมณเฑียรทอง ธนเศรษฐ์

รองผู้ว่าการ (บริหาร)
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สานักตรวจสอบ)
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)
กรรมการ
ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย
กรรมการ
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
นักบริหารงานก่อสร้าง 7 กองควบคุมการก่อสร้าง 1
กรรมการ
นายช่างโยธา 7 รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานบริการ
กรรมการ
และควบคุมนาสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม
ผู้อานวยการกองบริหารกองทุน
กรรมการและเลขานุการฯ

กรรมการฝ่ายสมาชิก
1. นายวิทยา สามสุวรรณ
2. นายนภพร เจริญศรี
3. นายสุริโย บัวแก้ว
4. นางสาวลออมธนา ธารา

ผู้ช่วยผู้อานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ผู้อานวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 1
หัวหน้างานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา
นักบริหารงานทั่วไป 7 ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
กรรมการฝ่ายสมาชิก
1. นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์
2. นางสาวสุพรรณี ศักดิ์สุจริต

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
ผู้ช่วยผู้อานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายมนต์ชัย อนันตกูล
2. นางสาวอมรมณี นพพันธ์
3. นายไกรวิน ชีพภักดี
4. นายชาคริต พืชพันธ์
5. นายรุ่งโรจน์ นิลนพคุณ
6. นายธีรรัฐ อินทรีย์
7. นางสาวกรณิการ์ ผังสุวรรณดารง
8. นางสุพรรณี แก่นกระจ่าง
9. นายพงษ์ชัย ศิริธร
10. นายศุภกร สุนทรวาทีดี
11. นางสาววรรณนิภา พึ่งฉิม

ผู้บริหารงานกองทุนสารองเลียงชีพ
ผู้บริหารงานกองทุนสารองเลียงชีพ
เจ้าหน้าที่การตลาด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ผู้อานวยการพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยผู้อานวยการพัฒนาธุรกิจ
หัวหน้างานกองทุนสารองเลียงชีพ
นักบริหารงานทั่วไป 7 งานกองทุนสารองเลียงชีพ
นักวิเคราะห์ระบบงาน 7 งานกองทุนสารองเลียงชีพ
นักวิเคราะห์ระบบงาน 6 งานกองทุนสารองเลียงชีพ

บลจ.กสิกรไทย
บลจ.กสิกรไทย
บลจ.กสิกรไทย
บลจ.เอ็มเอฟซี
บลจ.เอ็มเอฟซี
บลจ.เอ็มเอฟซี
บลจ.เอ็มเอฟซี
กองบริหารกองทุน
กองบริหารกองทุน
กองบริหารกองทุน
กองบริหารกองทุน
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12. นางสาวภัทรา วิสุทธิกุล
13. นางสาวอรนิดา แก้วชลคราม

นักบัญชี 5 งานกองทุนสารองเลียงชีพ
นักวิเคราะห์ระบบงาน 5 งานกองทุนสารองเลียงชีพ

กองบริหารกองทุน
กองบริหารกองทุน

สมาชิก
สมาชิกกองทุนสารองเลียงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จานวน 805 คน
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายมณเฑียรทอง ธนเศรษฐ์ ผู้อานวยการกองบริหารกองทุน กรรมการและเลขานุการฯ ได้กล่าวต้อนรับ
ผู้บริหาร กปภ. คณะกรรมการกองทุนฯ ผู้จัดการกองทุน ผู้ตรวจสอบบัญชี สมาชิกกองทุน และได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า
ในปี นี กองทุ น ฯ ครบรอบปี ที่ 20 ซึ่ ง กองทุ น ฯ จั ด ตั งครั งแรกมี ข นาดกองทุ น ฯ 900 ล้ า นบาท ปั จจุ บั น มี ข นาด
4,300 ล้านบาท ด้ว ยความร่ว มมือของทุกฝ่าย ทังฝ่ายบริห าร และฝ่ายสมาชิก ทุกๆ ฝ่าย กองทุนฯ มีการเติบโต
อย่างมั่นคง ยั่งยืน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และขณะนีในที่ประชุมมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจานวน 805 คน ซึ่งถือว่า
ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับกองทุนฯ ข้อ 11.3 จึงขอเรียนเชิญ นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (บริหาร) ประธาน
กรรมการกองทุนฯ กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ของกองทุนสารองเลียงชีพการประปาส่วนภูมิภาค
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ต่อไป
นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ ว่าการ (บริ ห าร) ประธานกรรมการกองทุนฯ กล่า วต้อ นรับ ผู้บ ริห าร กปภ.
คณะกรรมการกองทุ น ฯ ผู้ จั ด การกองทุ น ผู้ ส อบบั ญ ชี และสมาชิ ก กองทุ น และได้ ก ล่ า วในที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า
กองทุนสารองเลียงชีพ กปภ.ฯ ได้ดาเนินงานมาครบรอบ 20 ปี ซึ่งวันนีนอกจากจะมีการประชุมใหญ่เพื่ อรายงาน
ผลการด าเนิ น งานในรอบปี ที่ ผ่ า นมาให้ ส มาชิ ก ได้ รั บ ทราบ ซึ่ ง ผลตอบแทนของกองทุ น ฯ ในปี ที่ ผ่ า นมาของ
การประปาส่วนภูมิภาคสูงกว่าตัวชีวัดของกองทุนฯ และสูงกว่ากองทุนสารองเลียงชีพรัฐวิสาหกิจอื่น ซึ่งต้องขอชื่นชม
และขอบคุณคณะกรรมการกองทุนฯ ทุกท่าน บริษัทจัดการ ที่ร่วมกันบริหารกองทุนฯ จนมีผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ
อย่างที่ทุกท่านทราบกันว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) ดังนัน สมาชิกกองทุนฯ ทุกท่าน
จะต้องให้ความสาคัญในการวางแผนทางการเงินเพื่อให้มีความพร้อม ก่อนเกษียณอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ ดีของสมาชิก
ทุกท่าน การออมและการลงทุนผ่านกองทุนสารองเลียงชีพก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการวางแผนทางการเงิน
ในโอกาสนี ในนามประธานกรรมการกองทุ น ส ารองเลี ยงชี พ กปภ.ฯ และในนามฝ่ า ยบริ ห ารของ
การประปาส่วนภูมิภาค ต้องขอขอบคุณ บลจ.กสิกรไทย และ บลจ.เอ็มเอฟซี ที่ได้ดูแลกองทุนและให้ความรู้พนักงาน
อย่างต่อเนื่อง รวมทังวันนีได้นาของรางวัลมาสนับสนุนเพื่อจับรางวัลให้กับสมาชิกกองทุนฯ ดังนัน ขอเปิดประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2559 และขอให้การประชุมสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตังไว้ ต่อไป
วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (บริหาร) ประธานกรรมการกองทุนฯ กล่าวว่า มีความยินดีต้อนรับสมาชิก
กองทุน ฯ ทุก ท่าน และประสงค์ใ ห้ ส มาชิกกองทุน ฯ ทุก ท่านรับ ทราบผลการดาเนิ นงานของกองทุน ฯ รวมทั งให้
ข้อเสนอแนะแก่กองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนฯ จะนาไปพิจารณาดาเนินการ เพื่อให้ ผลตอบที่ดีเพื่อสมาชิกกองทุนฯ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนประจาปี 2558
นายมณเฑียรทอง ธนเศรษฐ์ ผู้อานวยการกองบริห ารกองทุน กรรมการและเลขานุการฯ ได้นาเสนอ
รายงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ให้สมาชิกกองทุนฯ ที่เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนประจาปี 2559 พิจารณารับรอง สมาชิกพิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบผลการดาเนินงานของกองทุนฯ ประจาปี 2559
นายมณเฑี ย รทอง ธนเศรษฐ์ ผู้ อ านวยการกองบริ ห ารกองทุ น กรรมการและเลขานุ ก ารฯ รายงาน
ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ ประจาปี 2559 โดยสรุป ดังนี

เรื่องที่ 1 ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ประจาปี 2559
1. ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานติดตามการลงทุนกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ
กปภ. ได้มีคาสั่งที่ 450/2559 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 แต่งตังคณะทางานติดตามการลงทุนกองทุนสารองเลียงชีพ
กปภ.ฯ มีอานาจหน้าที่ติดตามการลงทุนของบริษัทจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายฯ
และพิจารณาการลงทุนกรณีที่มีการขออนุญาตลงทุนนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในนโยบายการลงทุน หรือกลยุทธ์
การลงทุนแล้ว น าเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ และรายงานผลการติดตามการลงทุน โดยคณะทางานติดตาม
การลงทุนฯ ประกอบไปด้วย
1. นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
ประธานคณะทางาน
2. นางจุฬาทิพ พลกุล
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะทางาน
3. นายวิทยา สามสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
คณะทางาน
4. นายมณเฑียรทอง ธนเศรษฐ์ ผู้อานวยการกองบริหารกองทุน
คณะทางาน
5. นายพินพ ปุสวิโร
นักวิเคราะห์ระบบงาน 7 กองแผนงานโครงการ 1
คณะทางาน
6. นายธเนศศักดิ์ ด้วงคาจันทร์ เศรษฐกร 7 กองแผนงานโครงการ 2
คณะทางาน
7. นายวิทวัส วรราช
เศรษฐกร 5 กองพัฒนาธุรกิจ
คณะทางาน
8. นางสุพรรณี แก่นกระจ่าง หัวหน้างานกองทุนสารองเลียงชีพ
คณะทางานและเลขานุการ
กองบริหารกองทุน
9. นายศุภกร สุนทรวาทีดี
นักวิเคราะห์ระบบงาน 7
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
กองบริหารกองทุน
2. ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานสรรหาบริษัทจัดการ
กปภ. ได้มีคาสั่งที่ 677/2559 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559 แต่งตังคณะทางานสรรหาบริษัทจัดการกองทุน
สารองเลียงชีพ กปภ.ฯ มีอานาจหน้าที่กาหนดขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้าง (Term of Reference) โดยใช้
TOR การคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนปี 2556 - 2557 เป็นกรอบในการพิจารณา และกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
สรรหาบริษัทจัดการกองทุนสารองเลียงชีพ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการกองทุนสารองเลียงชีพ กปภ.ฯ รวมถึงเปิดซอง
เอกสารเสนอขอเป็นบริษัทจัดการ ตรวจสอบคุณสมบัติ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทารายละเอียดของผู้ยื่นเสนอขอเป็น
บริ ษัทจัดการกองทุน สารองเลี ยงชีพการประปาส่ วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สรุปผลการพิจารณาสรรหาและ
นาเสนอคณะกรรมการกองทุนสารองเลียงชีพ กปภ.ฯ เพื่อ พิจารณาต่อไปโดยคณะทางานสรรหาฯ ประกอบไปด้วย
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1. นายวิโรจน์ ใบแก้ว
2. นายนิวัตร สถิตกาญจนะ
3. นายสุรชัย เล็บสิงห์
4. นางสาวสุพรรณี ศักดิ์สุจริต
5. นายวิทยา สามสุวรรณ
6. นายนภพร เจริญศรี
7. นายสุริโย บัวแก้ว
8. นายมณเฑียรทอง ธนเศรษฐ์
9. นางสุพรรณี แก่นกระจ่าง

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สานักตรวจสอบ)
ประธานคณะทางาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คณะทางาน
ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย
คณะทางาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
คณะทางาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
คณะทางาน
ผู้อานวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 1
คณะทางาน
หัวหน้างานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา
คณะทางาน
ผู้อานวยการกองบริหารกองทุน
คณะทางานและเลขานุการฯ
หัวหน้างานกองทุนสารองเลียงชีพกองบริหารกองทุน ผู้ช่วยเลขานุการฯ

3. ดาเนินการสรรหาบริษัทจัดการ และผู้รับฝากทรัพย์สิน ประจาปี 2560 - 2561
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการกองทุนฯ มีมติให้คัดเลือก บลจ.กสิกรไทย และ บลจ.เอ็มเอฟซี เป็น
บริษัทจัดการกองทุนสารองเลียงชีพ กปภ.ฯ ประจาปี 2560 – 2561 และ คัดเลือกให้ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็น
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนสารองเลียงชีพ กปภ.ฯ ประจาปี 2560 – 2561
4. การจัดอบรมโครงการ “เงินออมเพื่อใช้ในวัยเกษียณ (Save for your future)”
ในปี 2559 คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติให้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอายุ 55 ปีขึนไป และมี
เงินกองทุนฯ ไม่ถึง 1 ล้านบาท ภายใต้โครงการ “เงินออมเพื่อใช้ในวัยเกษียณ (Save for your future)” มอบหมาย
ให้กองบริหารกองทุนดาเนินการจัดอบรม ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจานวน 246 คน โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี
รุ่นที่ 1 พนักงานส่วนกลาง และ กปภ.เขต 1 – 3
วันที่ 3 มิถุนายน 2559
รุ่นที่ 2 พนักงาน กปภ.เขต 9 - 10
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
รุ่นที่ 3 พนักงาน กปภ.เขต 6 - 8
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
รุ่นที่ 4 พนักงาน กปภ.เขต 4 – 5
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
ซึ่งจากการอบรมพนักงานเข้ารับการอบรมจานวน 246 คน ให้ความสาคัญต่อการออมในกองทุนสารองเลียงชีพ
เพิ่มขึนถึงร้อยละ 92 ของผู้เข้าร่วมอบรมทังหมด (227 คน) และมีผู้เข้ารั บการอบรมถึงร้อยละ 57 แสดงเจตจานง
ขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมเพิ่มขึนเต็มเพดานสูงสุดคือร้อยละ 15 ของเงินเดือน
5. การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับกองทุนฯ หมวด 17 การเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุน
ในคราวประชุมคณะกรรมการกองทุนสารองเลียงชีพ กปภ.ฯ ครังที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559
คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติแก้ไขข้อบังคับกองทุนหมวด 17 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การลงทุนให้มากขึน โดยให้มีผลตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ดังนี
ข้อ 17.3 (วรรคแรก)
- ข้อ 17.3 สมาชิกกองทุนมีสิทธิเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนภายใต้รูปแบบการลงทุน ตามที่
คณะกรรมการกองทุนกาหนดไว้ ได้ปีละ 2 ครัง โดยให้แจ้งภายในวันที่ 15 ของแต่ละเดือน
และให้มีผลในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
- ข้อ 17.4 การปรับสัดส่วนเงินลงทุนโดยอัตโนมัติ (Automatic Re-Balance)
สาหรับสมาชิกที่มิได้แจ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนภายใต้รูปแบบการลงทุนตามที่คณะกรรมการกองทุน
กาหนดไว้ ภายในช่วงเวลาตามข้อ 17.3 คณะกรรมการกองทุนกาหนดให้มีการปรับสัดส่วนเงินลงทุนโดยอัตโนมัติ
(Automatic Re-Balance) โดยให้มีผ ลในทุกวันที่ 1 มีนาคมของทุกปี เพื่อให้ คงสัดส่ว นเงินลงทุนตามรูปแบบ
การลงทุนที่สมาชิกแสดงเจตนาไว้ครังล่าสุด
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6. การจัดอบรมพนักงานใหม่
ในปี 2559 คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มอบหมายให้กองบริหารกองทุนประสานงานกับ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักวิทยาการ กปภ. บรรยายให้ความรู้กองทุนสารองเลียงชีพให้กับพนักงานบรรจุใหม่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
จานวน 3 รุ่น ดังนี
รุ่นที่ 1 วันที่ 20 เมษายน 2559
จานวน 200 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
จานวน 135 คน
รุ่นที่ 3 วันที่ 27 มิถุนายน 2559
จานวน 125 คน
7. การจัดอบรมพนักงานเกษียณอายุเพื่อส่งเสริมความรู้การบริหารเงินให้มีประสิทธิภาพ ประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 กปภ. ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศพนักงานเกษียณอายุ ประจาปี 2559 ณ ห้องประชุม
ชัน 2 อาคารประปาวิวัฒน์ มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 97 คน บลจ.กสิกรไทย ได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงิน
หลั ง วั ย เกษี ย ณ ในการบรรยายพนั ก งานให้ ค วามสนใจร่ ว มกิ จ กรรมประเมิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยหลั ง เกษี ย ณ และรั บ ฟั ง
แนวทางการบริหารเงินหลังเกษียณเพื่อให้เพียงพอต่อการดารงชีพ
8. ดาเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนประจาปี 2558
คณะกรรมการกองทุ น สารองเลี ยงชี พ กปภ.ฯ ได้ ดาเนิ น การจั ด ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ สมาชิ ก กองทุ น
ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารประปาวิวัฒน์ สานักงานใหญ่ กปภ. มีสมาชิกเข้าร่วม
ประชุมทังสิน 776 คน
9. ดาเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุน ประจาปี 2559
ในคราวประชุมครังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 คณะกรรมการกองทุนสารองเลียงชีพ กปภ.ฯ ได้มี
มติแต่งตังบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสารองเลียงชีพ กปภ.ฯ ประจาปี 2559 ในอัตรา
ค่าสอบบัญชี 170,000.-บาท
10. ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ
ในปี 2559 คณะกรรมการกองทุน ส ารองเลี ยงชีพ กปภ.ฯ ได้มีการประชุมทังหมด 7 ครัง เพื่อพิจารณา
การแก้ไขข้อบังคับต่างๆ การติดตามการลงทุน และดูแลให้บริษัทจัดการนาเงินกองทุนไปลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ภายใต้กรอบการลงทุนที่คณะกรรมการกองทุนฯ กาหนดไว้ร่วมกับบริษัทจัดการ
11. อบรมสัมมนา
ส่ ง กรรมการกองทุ น และเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านกองทุ น ไปสั ม มนาหลั ก สู ต รอั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
กองทุนสารองเลียงชีพ กปภ. จานวน 5 หลักสูตร ดังนี
- วันที่ 7 มีนาคม 2559 สัมมนาหลักสูตร “คณะกรรมการกองทุนสารองเลียงชีพ ประจาปี 2559"
- วัน ที่ 6 กรกฎาคม 2559 สั มมนาหลัก สูต ร “เวทีแ ลกเปลี่ย นเรีย นรู้ก ารดาเนิน งานสร้า งสุข ในองค์ก ร
Happy workplace” ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ประชุมรับฟังคาชีแจงเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมประกวดกองทุนดีเด่น
ครังที่ 5/2559
- วั น ที่ 2 กั น ยายน 2559 หลั ก สู ต ร “PVD Mini Symposium for Employers” ของสานั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วันที่ 14 กันยายน 2559 หลักสูตร “Money Expert อยากมีชีวิตทางการเงินที่ดี ต้องรู้วิธีบริหาร”
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12. การเปลี่ยนแปลงจานวนสมาชิกกองทุนเพิ่มขึ้นลดลงประจาปี 2559
สมาชิกกองทุนยกมา 1 มกราคม 2559
บวก รับสมาชิกจากพนักงานบรรจุใหม่
ตังแต่มกราคม - ธันวาคม 2559
หัก สมาชิกพ้นสภาพ มกราคม – ธันวาคม 2559
- ถึงแก่กรรม
26
คน
- ลาออกจากงาน
88
คน
- ให้ออกจากงาน
3
คน
- ไล่ออกจากงาน
1
คน
- เกษียณอายุ
140
คน
คงเหลือสมาชิกกองทุนปัจจุบัน
บวก สมาชิกรับเงินงวด
สมาชิกคงเงิน
สมาชิกกองทุน ณ 31 ธันวาคม 2559

จานวน

8,616

คน

จานวน
รวมจานวน

510
9,126

คน
คน

จานวน
จานวน
สมาชิกคงเงิน
จานวน

258
8,868
10
3
8,881

คน
คน
คน
คน
คน

จานวนราย
8,868
38
8,906

เปอร์เซ็นต์
99.57
0.43
100.00

สรุปข้อมูลพนักงาน กปภ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลียงชีพ
พนักงานที่อยู่ในกองทุนสงเคราะห์
รวมพนักงาน กปภ. ทั้งสิ้น
13. ปี 2559 สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินสะสม ดังนี้
ขอปรับเพิ่ม
จานวน
ขอปรับลด
จานวน
รวม
จานวน

1,669
175
1,844

ราย
ราย
ราย

สรุปข้อมูลอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุนฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราสะสม 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% รวม
จานวนราย 2,337 873 1,568 388 480 136 1,629 542 255 57 13
2 588 8,868
สัดส่วน 26.35% 9.84% 17.68% 4.38% 5.41% 1.53% 18.37% 6.11% 2.88% 0.64% 0.15% 0.02% 6.64% 100%
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สรุปข้อมูลอัตราเงินสมทบของสมาชิกกองทุนฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราเงินสมทบ
จานวนราย
สัดส่วน

9%
5,286
59.61%

10%
1,515
17.08%

11%
2,067
23.31%

รวม
8,868
100%

14. ปี 2559 สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน ดังนี้
เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนสูงขึน
ลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยลง
รวม
กลุ่มอายุของสมาชิก
อายุไม่เกิน 30 ปี
อายุ 31 - 40 ปี
อายุ 41 - 50 ปี
อายุ 51 ปีขึ้นไป
รวม (ราย)

1
197
499
326
462
1,484

2
180
250
170
178
778

จานวน
จานวน
จานวน
รูปแบบที่เลือกลงทุน
3
4
280
250
508
684
344
371
255
274
1,387 1,579

399
929
1,328

5
291
606
344
211
1,452

ราย
ราย
ราย

6
469
1,058
446
215
2,188

รวม (ราย)
1,667
3,605
2,001
1,595
8,868

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนครั้งที่ 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559
ในช่วงต้นปี 2559 สมาชิกกองทุน ได้ขอเปลี่ ยนรูปแบบการลงทุนจานวน 872 ราย โดยขอเปลี่ ยนมายัง
รูปแบบการลงทุนที่ 1 มากถึง 554 ราย หรือคิดเป็น 63.61% ของผู้ที่ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนทังหมด
เนื่องจากมีความกังวลจากผลตอบแทนในตราสารทุนที่ติดลบช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา
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รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ 5 รูปแบบที่ 6
100:0
95:5
90:10
85:15
80:20
75:25
รูปแบบที่ 1
100:0
รูปแบบที่ 2
95:5
รูปแบบที่ 3
90:10
รูปแบบที่ 4
85:15
รูปแบบที่ 5
80:20
รูปแบบที่ 6
75:25
รวม

1
27

รวม

3

3

1

3

11

2

1

1

1

32

2

5

4

98

3

9

188

8

212

70

17

132

36

8

112

41

38

13

213

49

45

18

6

554

144

96

37

16

331
25

872

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนครั้งที่ 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559
ในปี 2559 ช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลั ง มี ส มาชิ ก กองทุ น ขอเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการลงทุ น จ านวน 456 ราย ซึ่ ง
ผลตอบแทนในนโยบายตราสารทุนเริ่มปรับตัวดีขึน ทาให้ผลตอบแทนในรูปแบบการลงทุนที่ 6 ให้ผลตอบแทนมากที่สุด
สมาชิกกองทุนฯ จึงขอเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนมายังรูปแบบการลงทุนที่ 6 จานวน 203 ราย หรือ คิดเป็น 44.52%
ของผู้ที่ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนทังหมด
รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ 5 รูปแบบที่ 6
100:0
95:5
90:10
85:15
80:20
75:25
รูปแบบที่ 1
100:0
รูปแบบที่ 2
95:5
รูปแบบที่ 3
90:10
รูปแบบที่ 4
85:15
รูปแบบที่ 5
80:20
รูปแบบที่ 6
75:25
รวม

26

5
8

รวม

11

41

31

109

197

4

10

18

32

72

12

10

26

64

7

23

49

13

38

12

4

9

2

8

12

6

3

4

21

4

9

2

0

62

21

35

69

66

36
203
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เรื่องที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2559 กองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค
ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
รายละเอียดในการนาเสนอ
1. นโยบายตราสารหนี้
1.1 สถานภาพกองทุน
1.4 โครงสร้างรายได้
1.2 สัดส่วนการลงทุน
1.5 อัตราผลตอบแทน
1.3 รายละเอียดเงินลงทุน
2. นโยบายตราสารทุน
2.1 สถานภาพกองทุน
2.4 โครงสร้างรายได้
2.2 สัดส่วนการลงทุน
2.5 อัตราผลตอบแทน
2.3 รายละเอียดเงินลงทุน
3. อัตราผลแทนย้อนหลังก่อนจัดตั้ง Master Fund
4. อัตราผลตอบแทนกองทุนแบบ Master Fund (เริ่มบริหาร 1 มกราคม 2558)
5. อัตราผลตอบแทนแยกตามแผนการลงทุน
6. สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558 และแนวโน้มปี 2559
1. นโยบายตราสารหนี้
1.1 สถานภาพกองทุน ณ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย: บาท
31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย
ส่วนของสมาชิก
เงินสะสม
ผลประโยชน์เงินสะสม
รวมส่วนของสมาชิก
ส่วนของนายจ้าง
เงินสมทบ
ผลประโยชน์เงินสมทบ
รวมส่วนของนายจ้าง
ผลประโยชน์รอจัดสรร
รวมสินทรัพย์สุทธิ

988,532,673.24
293,815,426.10
1,282,348,099.34
1,798,644,807.47
860,809,068.89
2,659,453,876.36
(1.29)
3,941,801,974.41
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1.2 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน ณ 31 ธันวาคม 2559
2559
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่น
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่น
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึนเป็นผู้ออก
4. ตราสารแห่งหนีที่ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่น
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึนเป็นผู้ออก
5. ตราสารแห่งหนีที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท หลักทรัพย์
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง
6. ตราสารแห่งหนีที่บริษัทจากัดเป็นผู้ออก
รวมเงินลงทุน

ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
บาท
บาท
%
1,152,739,111.74 1,153,308,713.21 29.28
886,119,959.68 886,119,959.68 22.49
280,000,000.00

280,000,000.00

7.11

215,601,729.38

215,631,778.27

5.47

11,946,223.90

12,215,946.88

0.31

1,377,360,724.36 1,392,183,699.40 35.34
3,923,767,749.06 3,939,460,097.44 100.00

1.3 รายละเอียดเงินลงทุน
2559
ราคาทุน
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐบาล
ILB217A พันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อปี พ.ศ. 2554
LB175A พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครังที่ 2
LB196A พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครังที่ 13
LB206A พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครังที่ 10
LB21DA พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครังที่ 4
LB226A พันธบัตรเพื่อการบริหารหนีเงินกู้โครงการปีงบประมาณ 2559/1
LB26DA พันธบัตรเพื่อการบริหารหนีปีงบประมาณ 2559 ครังที่ 1
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังคาประกัน
BMTA171A พันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2555 ครังที่ 3
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
BOT177A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2557
BOT181A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2558
BOT187A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2558
BOT193A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2559
28

(บาท)
1,152,739,111.74
775,008,099.00
46,889,496.44
10,053,783.10
463,036,350.94
99,165,205.49
126,613,838.80
19,629,405.00
9,620,019.23
14,997,831.04
14,997,831.04
362,733,181.70
9,057,913.11
45,278,702.03
82,912,183.37
225,484,383.19

ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
1,153,308,713.21 29.28
776,445,267.08 19.71
48,476,347.40 1.23
10,135,658.00 0.26
464,320,663.13 11.79
98,607,037.07 2.50
125,726,307.42 3.19
19,627,382.20 0.50
9,551,871.86 0.24
15,000,139.75 0.38
15,000,139.75 0.38
361,863,306.38 9.19
9,053,771.04 0.23
45,275,510.79 1.15
82,842,490.11 2.10
224,691,534.44 5.70
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2559
ราคาทุน

ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
(บาท)
%
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
886,119,959.68 886,119,959.68 22.49
เงินฝากออมทรัพย์
21,119,959.68
21,119,959.68 0.54
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
294,105.06
294,105.06 0.01
SAVGHB ธนาคารอาคารสงเคราะห์
116,081.05
116,081.05 0.00
SAVGHB.I ธนาคารอาคารสงเคราะห์
178,024.01
178,024.01 0.00
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
15,835.05
15,835.05 0.00
SAVKTB.I ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
8,512.74
8,512.74 0.00
SAVKTB1.I ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
7,322.31
7,322.31 0.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
20,000,000.00
20,000,000.00 0.51
SAVSCB.I ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
20,000,000.00
20,000,000.00 0.51
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
810,019.57
810,019.57 0.02
SAVUOB.I ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
810,019.57
810,019.57 0.02
เงินฝากประจา
865,000,000.00 865,000,000.00 21.96
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
533,000,000.00 533,000,000.00 13.53
NGHB127409 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
30,000,000.00
30,000,000.00 0.76
NGHB127440 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
15,000,000.00
15,000,000.00 0.38
NGHB127449 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
15,000,000.00
15,000,000.00 0.38
NGHB127452 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
20,000,000.00
20,000,000.00 0.51
NGHB127457 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
40,000,000.00
40,000,000.00 1.02
NGHB127459 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
50,000,000.00
50,000,000.00 1.27
NGHB127494 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5,000,000.00
5,000,000.00 0.13
NGHB127511 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
11,000,000.00
11,000,000.00 0.28
NGHB127536 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
10,000,000.00
10,000,000.00 0.25
NGHB127553 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
30,000,000.00
30,000,000.00 0.76
NGHB127556 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
10,000,000.00
10,000,000.00 0.25
NGHB127558 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
30,000,000.00
30,000,000.00 0.76
NGHB127625 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
10,000,000.00
10,000,000.00 0.25
NGHB200347 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
70,000,000.00
70,000,000.00 1.78
NGHB200380 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
110,000,000.00 110,000,000.00 2.79
NGHB200385 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
22,000,000.00
22,000,000.00 0.56
NGHB200387 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
25,000,000.00
25,000,000.00 0.63
NGHB200407 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
20,000,000.00
20,000,000.00 0.51
NGHB200414 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
10,000,000.00
10,000,000.00 0.25
ธนาคารออมสิน
332,000,000.00
32,000,000.00 8.43
NGSB127463 ธนาคารออมสิน
20,000,000.00
20,000,000.00 0.51
NGSB127546 ธนาคารออมสิน
30,000,000.00
30,000,000.00 0.76
NGSB127547 ธนาคารออมสิน
14,000,000.00
14,000,000.00 0.36
NGSB127596 ธนาคารออมสิน
10,000,000.00
10,000,000.00 0.25
NGSB200282 ธนาคารออมสิน
25,000,000.00
25,000,000.00 0.63
NGSB200283 ธนาคารออมสิน
63,000,000.00
63,000,000.00 1.60
NGSB200296 ธนาคารออมสิน
80,000,000.00
80,000,000.00 2.03
NGSB200300 ธนาคารออมสิน
50,000,000.00
50,000,000.00 1.27
NGSB200301 ธนาคารออมสิน
40,000,000.00
40,000,000.00 1.02
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2559
ราคาทุน
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก
บัตรเงินฝาก
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
NTBK000316 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
NTBK000326 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
NTBK000328 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
NTBK000335 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
NTBK000340 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
NTBK000344 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
NTBK000346 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
NTBK000349 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
NTBK000355 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
NTBK200126 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
NTBK200127 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
NTBK200144 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

(บาท)
280,000,000.00
280,000,000.00
280,000,000.00
20,000,000.00
50,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
40,000,000.00
16,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
22,000,000.00
25,000,000.00
22,000,000.00

ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
280,000,000.00 7.11
280,000,000.00 7.11
280,000,000.00 7.11
20,000,000.00 0.51
50,000,000.00 1.27
10,000,000.00 0.25
20,000,000.00 0.51
20,000,000.00 0.51
40,000,000.00 1.02
16,000,000.00 0.41
20,000,000.00 0.51
15,000,000.00 0.38
22,000,000.00 0.56
25,000,000.00 0.63
22,000,000.00 0.56

4. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
ตั๋วแลกเงิน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
NBE001345 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
NBE001356 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
พันธบัตร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
GHB18DA พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครังที่ 2/2558
หุ้นกู้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BAY182A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2558/2
BAY189A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2558/2
BAY18OA ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ครังที่ 3/2559/1
BAY193A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2559
BAY196A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2558/2
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KK172A ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2557
KK17622B ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) ครังที่ 183/2559
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO17NA ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครังที่ 5/2559/1
TISCO182B ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2559/1
TISCO193A ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครังที่ 3/2559/1
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
UOBT175A ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2557/2
UOBT193A ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2559/1

215,601,729.38
30,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
28,600,927.22
28,600,927.22
28,600,927.22
157,000,802.16
83,000,386.16
13,798,928.02
12,400,951.70
8,300,130.55
13,900,000.00
34,600,375.89
20,898,790.53
8,898,303.75
12,000,486.78
25,301,092.41
2,300,148.10
3,999,643.76
19,001,300.55
27,800,533.06
15,500,000.00
12,300,533.06

215,631,778.27 5.47
30,000,000.00 0.76
30,000,000.00 0.76
20,000,000.00 0.51
10,000,000.00 0.25
28,906,150.71 0.73
28,906,150.71 0.73
28,906,150.71 0.73
156,725,627.56 3.98
82,762,845.39 2.10
13,939,411.60 0.35
12,425,584.05 0.32
8,269,078.43 0.21
13,795,619.26 0.35
34,333,152.05 0.87
20,921,055.01 0.53
8,924,052.61 0.23
11,997,002.40 0.30
25,219,676.93 0.64
2,297,739.56 0.06
4,000,570.20 0.10
18,921,367.17 0.48
27,822,050.23 0.71
15,590,052.38 0.40
12,231,997.85 0.31
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5. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จากัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฏหมาย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มกี ฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/
หรือผู้รับรอง
หุ้นกู้
บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
PTEP183A บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2546

(บาท)
11,946,223.90

11,946,223.90
11,946,223.90
11,946,223.90

ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
12,215,946.88 0.31

12,215,946.88
12,215,946.88
12,215,946.88

0.31
0.31
0.31

6. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจากัดเป็นผู้ออก
1,377,360,724.36 1,392,183,699.40 35.34
หุ้นกู้
1,368,760,724.36 1,383,672,391.32 35.12
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
11,000,000.00
11,193,503.11 0.28
AP179A บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) ครังที่ 3/2556
11,000,000.00
11,193,503.11 0.28
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
11,600,000.00
12,128,767.19 0.31
AWN194B บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด ครังที่ 1/2557/6
11,600,000.00
12,128,767.19 0.31
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน)
23,265,441.20
23,342,056.64 0.59
AYCAL187A บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) ครังที่ 3/2556/2
5,464,853.27
5,509,680.40 0.14
AYCAL191A บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2558/2 17,800,587.93
17,832,376.24 0.45
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จากัด (มหาชน)
2,999,608.65
3,025,968.84 0.08
BCH211A บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2559
2,999,608.65
3,025,968.84 0.08
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
10,904,017.00
10,821,675.30 0.27
BCP214A บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2557
10,904,017.00
10,821,675.30 0.27
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
105,072,832.10 104,657,600.63 2.66
BJC199A บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2559/1
47,672,832.10
47,451,545.88 1.20
BJC206A บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2559/1
19,500,000.00
19,503,028.07 0.50
BJC219A บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2559/2
18,400,000.00
18,177,940.24 0.46
BJC21DA บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2559/2
19,500,000.00
19,525,086.44 0.50
บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน)
5,657,957.30
15,454,645.48 0.39
BTG17NA บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2557/1
6,057,957.30
6,072,197.04 0.15
BTG215A บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2559
9,600,000.00
9,382,448.44 0.24
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จากัด (มหาชน)
11,301,020.50
11,088,048.83 0.28
CENTEL229A บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จากัด (มหาชน) ครังที่ 3/2559/1 11,301,020.50
11,088,048.83 0.28
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
95,287,151.21
97,305,730.95 2.47
CPALL173B บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2557/5
3,010,863.87
3,011,838.99 0.08
CPALL178B บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2557/5
21,500,000.00
21,729,477.41 0.55
CPALL186A บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2558 ชุดที่ 1/2561
14,800,582.09
14,968,945.11 0.38
CPALL193B บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2557/6
22,254,309.95
22,782,939.47 0.58
CPALL198B บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2557/6
7,998,238.08
8,330,527.20 0.21
CPALL198C บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2559/2
11,798,599.10
11,771,680.00 0.30
CPALL206A บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2558/2
3,023,173.71
3,078,879.36 0.08
CPALL213B บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2557/7
10,901,384.41
11,631,443.41 0.30
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
CPF178A บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2556/1
CPF17NA บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2553/2
CPF185A บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2556
CPF198A บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2555/1
CPF198B บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2556
CPF205A บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2558/1
CPF228A บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2555 ชุดที่ 2
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
CPFTH207A บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2559/1
CPFTH211A บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2559/1
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
CPN176A บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2555
CPN188A บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2558/1
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
DTN187A บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด ครังที่ 1/2558/1
DTN197A บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด ครังที่ 1/2559/1
DTN217A บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด ครังที่ 1/2559/2
บริษัท อีซี่ บาย จากัด (มหาชน)
EB183A บริษัท อีซี่ บาย จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2558/1
EB189A บริษัท อีซี่ บาย จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2558/1
EB199B บริษัท อีซี่ บาย จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2559/1
บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
GLOW18NA บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2555
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
HMPRO179A บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 4/2557
HMPRO182A บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2558
HMPRO189A บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2558
HMPRO198A บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2559
HMPRO19DA บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 5/2557
HMPRO19OA บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2559
บริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
ICBCTL185A บริษัท ลีสซิ่งไอซีบซี ี (ไทย) จากัด ครังที่ 1/2557/2
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
IVL174B บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2555/3
บริษัท นาตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
KSL199A บริษัท นาตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) ครังที่ 5/2557
บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
KTC215A บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ครังที่ 3/2559/2
KTC217A บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ครังที่ 4/2559
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(บาท)
158,598,033.42
3,035,036.67
81,321,703.86
14,781,845.04
36,470,562.13
9,997,765.00
7,500,797.78
5,490,322.94
28,399,113.34
22,000,000.00
6,399,113.34
22,198,581.58
11,099,657.95
11,098,923.63
29,998,719.08
13,298,719.08
8,300,000.00
8,400,000.00
25,061,530.96
10,160,335.50
11,400,935.48
3,500,259.98
6,105,706.68
6,105,706.68
70,596,505.25
8,200,000.00
7,799,402.36
7,000,541.52
19,300,000.00
17,496,519.90
10,800,041.47
5,108,992.85
5,108,992.85
9,399,960.18
9,399,960.18
4,697,859.06
4,697,859.06
64,826,464.54
49,326,464.54
15,500,000.00

ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
162,341,604.43 4.12
3,037,468.38 0.08
82,056,100.94 2.08
15,065,097.87 0.38
38,174,420.81 0.97
10,500,205.60 0.27
7,597,979.18 0.19
5,910,331.65 0.15
28,510,775.99 0.72
21,996,772.60 0.56
6,514,003.39 0.17
22,342,989.33 0.57
11,213,176.95 0.28
11,129,812.38 0.28
29,972,709.27 0.76
13,364,619.65 0.34
8,284,929.86 0.21
8,323,159.76 0.21
25,158,064.66 0.64
10,192,616.40 0.26
11,481,102.22 0.29
3,484,346.04 0.09
6,131,966.64 0.16
6,131,966.64 0.16
71,175,710.30 1.81
8,298,755.86 0.21
7,905,610.05 0.20
7,024,863.86 0.18
19,225,292.65 0.49
17,944,960.52 0.46
10,776,227.36 0.27
5,116,640.45 0.13
5,116,640.45 0.13
9,461,346.88 0.24
9,461,346.88 0.24
4,685,014.26 0.12
4,685,014.26 0.12
64,146,992.64 1.63
48,825,341.82 1.24
15,321,650.82 0.39
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บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LH184A บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2558/1
LH18OA บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 3/2558/1
LH194A บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2559
LH19OB บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LH204A บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2558/2
บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
MBK186A บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2558
MBK207A บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2556
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
MBTH188A บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จากัด ครังที่ 3/2558
MBTH195A บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จากัด ครังที่ 1/2559
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
MINT178A บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2555
MINT193A บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2557
MINT205A บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2558/1
บริษัท นาตาลมิตรผล จากัด
MPSC18OA บริษัท นาตาลมิตรผล จากัด ครังที่ 3/2556/2
MPSC199A บริษัท นาตาลมิตรผล จากัด ครังที่ 1/2557/1
MPSC199B บริษัท นาตาลมิตรผล จากัด ครังที่ 2/2558/2
บริษัท เงินติดล้อ จากัด
NTL177A บริษัท เงินติดล้อ จากัด ครังที่ 2/2558
NTL185A บริษัท เงินติดล้อ จากัด ครังที่ 1/2558
NTL187A บริษัท เงินติดล้อ จากัด ครังที่ 3/2559/2
NTL18OA บริษัท เงินติดล้อ จากัด ครังที่ 3/2557
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
OISHI18DA บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2558
OISHI197A บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2559
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
PL172A บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2555
PL201A บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2559
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
PS176A บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ครังที่ 2/2557/1
PS179B บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2555/4
PS185A บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2556 ชุดที่ 2
PS18NA บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2558/1
PS193A บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2559/1
PS205A บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2558/2
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
QH182A บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2558
QH198A บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 4/2557

(บาท)
118,023,566.83
30,700,300.78
20,009,543.15
3,500,054.32
23,600,078.39
40,213,590.19
30,074,876.06
11,800,121.92
18,274,754.14
30,373,749.38
21,773,749.38
8,600,000.00
59,279,086.19
5,598,811.27
16,962,924.96
36,717,349.96
32,154,188.87
15,652,548.60
7,200,815.83
9,300,824.44
42,099,116.35
11,198,902.85
6,000,578.22
5,999,431.92
18,900,203.36
15,997,561.70
6,002,408.10
9,995,153.60
13,398,603.00
9,998,980.88
3,399,622.12
62,946,911.06
16,200,000.00
8,023,673.04
10,109,874.10
7,312,664.55
10,300,699.37
11,000,000.00
31,493,692.69
9,398,536.79
22,095,155.90

ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
118,361,259.68 3.00
31,024,444.96 0.79
20,115,674.09 0.51
3,466,964.90 0.09
23,530,363.66 0.60
40,223,812.07 1.02
30,532,604.75 0.78
11,900,558.20 0.30
18,632,046.55 0.47
30,364,011.39 0.77
21,825,466.08 0.55
8,538,545.31 0.22
60,105,243.33 1.53
5,684,978.89 0.14
17,713,718.44 0.45
36,706,546.00 0.93
32,503,435.05 0.83
15,641,323.35 0.40
7,488,742.61 0.19
9,373,369.09 0.24
42,744,364.07 1.09
11,226,772.37 0.28
6,064,680.78 0.15
6,002,762.16 0.15
19,450,148.76 0.49
16,024,248.02 0.41
6,041,838.12 0.15
9,982,409.90 0.25
13,411,832.85 0.34
10,022,860.68 0.25
3,388,972.17 0.09
63,653,886.78 1.62
16,346,558.79 0.41
8,158,605.04 0.21
10,284,022.60 0.26
7,377,715.36 0.19
10,271,051.75 0.26
11,215,933.24 0.28
32,703,434.73 0.83
9,518,406.06 0.24
23,185,028.67 0.59
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2559
ราคาทุน
(บาท)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
53,400,060.76
SCC19OA บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ครังที่ 3/2555
53,400,060.76
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
16,200,000.00
SCCC176A บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2556/1
16,200,000.00
บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
15,001,731.40
SPALI185A บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2556/2
10,001,228.20
SPALI209A บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ครังที่ 3/2558
5,000,503.20
บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน)
53,721,550.85
SPCG18DA บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2558/3
20,205,391.80
SPCG19DA บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2558/4
9,300,294.81
SPCG20DA บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2558/5
3,400,000.00
SPCG21DA บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2558/6
20,815,864.24
บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
65,315,967.94
TLT174A บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด ครังที่ 3/2557
10,200,000.00
TLT188B บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด ครังที่ 2/2557
11,100,000.00
TLT198B บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด ครังที่ 3/2557
44,015,967.94
บริษัท ไทยโอริกซ์ลสี ซิ่ง จากัด
4,500,063.31
TOLC184A บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จากัด ครังที่ 1/2558/1
4,500,063.31
บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
7,400,503.07
TOP193A บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2557/2
7,400,503.07
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
5,300,000.00
TU192A บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2557/2
5,300,000.00
หุ้นกู้ที่ธนาคารพาณิชย์คาประกัน
8,600,000.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
8,600,000.00
EA207A บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) ครังที่ 1/2559/2
8,600,000.00
รวมเงินลงทุนในมูลค่ายุติธรรมแสดงในงบดุล
3,923,767,749.06
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ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
56,610,720.15 1.44
56,610,720.15 1.44
16,344,413.82 0.41
16,344,413.82 0.41
15,354,159.30 0.39
10,287,501.90 0.26
5,066,657.40 0.13
53,635,083.09 1.36
20,190,749.80 0.51
9,435,756.37 0.24
3,480,999.26 0.09
20,527,577.66 0.52
65,473,751.59 1.66
10,249,157.85 0.26
11,426,224.22 0.29
43,798,369.52 1.11
4,551,787.80 0.12
4,551,787.80 0.12
7,717,704.49 0.20
7,717,704.49 0.20
5,518,638.61 0.14
5,518,638.61 0.14
8,511,308.08 0.22
8,511,308.08 0.22
8,511,308.08 0.22
3,939,460,097.44 100.00
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1.4 โครงสร้างรายได้ของกองทุน ประจาปี 2559
2559
หน่วย : บาท
รายได้จากเงินลงทุน
ดอกเบียรับจากเงินฝากธนาคาร
ดอกเบียรับจากบัตรเงินฝาก
ดอกเบียรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
ดอกเบียรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน
ดอกเบียรับจากหุ้นกู้
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้จากเงินลงทุน
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึนจากเงินลงทุน
กาไรจากการซือขายหลักทรัพย์
หัก ขาดทุนจากการซือขายหลักทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) ทีย่ ังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์
รวมรายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน

17,676,850.79
6,011,364.38
18,543,472.19
646,958.90
47,575,358.02
90,454,004.28
1,670,295.77
283,334.68
149,320.94
5,485.12
212,636.38
2,321,072.89
88,132,931.39
11,895,263.06
(543,539.77)
(28,972,993.75)
(17,621,270.46)
28.14
28.14
70,511,689.07
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1.5 อัตราผลตอบแทน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
อัตราผลตอบแทนของกองทุน (YTD)
อัตราผลตอบแทนอ้างอิง (Benchmark)*

ณ 31 ธันวาคม 2559
21.1666 บาท
1.8281 %
0.9677 %

*อัตราผลตอบแทนอ้างอิง (Benchmark) ประกอบด้วย
30% ของอัตราดอกเบียเงินฝากประจา 1 ปีที่กองทุนสารองเลียงชีพได้รับวงเงิน 1 ล้านบาทเฉลี่ยของ
BBL, KBANK, SCB, KTB
+ 70% ของอัต ราผลตอบแทนดัช นีอัต ราผลตอบแทนการลงทุน ในพัน ธบัต รรัฐ บาลอายุค งที่ข อง
สมาคมตราสารหนีไทยอายุ 3 ปี
2. นโยบายตราสารทุน
2.1 สถานภาพกองทุน
หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย
ส่วนของสมาชิก
เงินสะสม
ผลประโยชน์เงินสะสม
รวมส่วนของสมาชิก
ส่วนของนายจ้าง
เงินสมทบ
ผลประโยชน์เงินสมทบ
รวมส่วนของนายจ้าง
ผลประโยชน์รอจัดสรร
รวมสินทรัพย์สุทธิ

149,120,711.28
44,300,200.50
193,420,911.78
263,506,633.90
118,557,577.48
382,064,211.38
(1.18)
575,485,121.98

2.2 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน ณ 31 ธันวาคม 2559
2559
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
บาท
บาท
%
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 19,949,688.20 19,949,881.01
3.55
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมาย
17,553,194.22 17,553,194.22
3.12
เฉพาะจัดตังขึน
3. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ
2,041,556.40 2,174,120.00
0.39
ที่จะซือหน่วยลงทุน
4. หุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือหุ้น
482,961,397.75 522,316,412.50 92.94
รวมเงินลงทุน
522,505,836.57 561,993,607.73 100.00
36
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2.3 รายละเอียดเงินลงทุน
2559
ราคาทุน
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
CB17119A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/182/59
CB17126A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 30/182/59
CB17223B พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/91/59
CB17615A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/182/59

(บาท)
19,949,688.20
19,949,688.20
3,997,102.37
8,990,831.27
1,995,653.30
4,966,101.26

ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
19,949,881.01 3.55
19,949,881.01 3.55
3,997,043.28 0.71
8,990,971.86 1.60
1,995,841.27 0.36
4,966,024.60 0.88

2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
SAVUOB.I ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)

17,553,194.22
17,553,194.22
17,553,194.22
17,553,194.22

17,553,194.22
17,553,194.22
17,553,194.22
17,553,194.22

3.12
3.12
3.12
3.12

2,041,556.40
2,041,556.40
2,041,556.40
2,041,556.40

2,174,120.00
2,174,120.00
2,174,120.00
2,174,120.00

0.39
0.39
0.39
0.39

3. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
BTSGIF โครงสร้างพืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
4. หุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้น
หุ้นสามัญ
ธุรกิจการเกษตร
GFPT บริษัท จี เอฟ พี ที จากัด (มหาชน)
STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
ธนาคาร
BBL ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KTB ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
TMB ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้าง
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
TPIPL บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน)
ปิโตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
IVL
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
พาณิชย์
BEAUTY บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จากัด (มหาชน)
BIG
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
BJC
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

482,961,397.75 522,316,412.50 92.94
482,961,397.75 522,316,412.50 92.94
16,658,663.82 21,778,520.00 3.88
5,745,279.46
6,285,720.00 1.12
10,913,384.36 15,492,800.00 2.76
85,520,201.89 84,447,080.00 15.03
7,092,372.64
6,555,450.00 1.17
31,615,075.15 29,571,500.00 5.26
11,823,566.40 12,048,390.00 2.14
26,125,955.08 27,404,250.00 4.88
5,387,049.18
6,109,350.00 1.09
3,476,183.44
2,758,140.00 0.49
34,283,254.63 34,999,408.00 6.23
24,728,913.88 24,830,752.00 4.42
9,554,340.75 10,168,656.00 1.81
32,112,724.46
4,085,850.00 6.07
14,489,439.85 15,507,150.00 2.76
17,623,284.61 18,578,700.00 3.31
55,836,902.01 63,773,534.25 11.35
4,353,635.72
4,967,820.00 0.88
7,107,017.54
7,812,730.00 1.39
7,516,567.11
7,872,014.25 1.40

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2560 | กองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมภิ าค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

37

2559
ราคาทุน
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
ROBINS บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชั่น
TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริการรับเหมาก่อสร้าง
CK
บริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
STEC บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
STPI
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จากัด (มหาชน)
ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
DELTA บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
HANA บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
KCE
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
BANPU บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
CKP
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
IRPC
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
PTG
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จากัด (มหาชน)
PTT
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
PTTEP บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
SCN
บริษัท สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน)
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
TOP
บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
GL
บริษัท กรุ๊ปลีส จากัด (มหาชน)
KTC
บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหชน)
MTLS บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม
CBG
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
KSL
บริษัท นาตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
การแพทย์
BCH
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จากัด (มหาชน)
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
BH
บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต
BLA
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
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(บาท)
4,891,928.01
19,832,283.39
6,084,158.07
6,051,312.17
24,792,956.50
5,709,256.64
9,699,493.38
9,384,206.48
22,004,826.62
8,544,397.92
6,794,203.54
6,666,225.16
13,682,151.73
4,648,284.92
5,079,769.88
3,954,096.93
84,119,853.62
13,109,679.79
7,523,069.76
5,462,529.14
2,743,363.30
6,823,236.14
28,976,766.95
10,675,916.06
1,776,962.72
2,419,911.46
4,608,418.30
13,593,525.78
2,622,903.64
4,215,106.81
6,755,515.33
10,951,495.22
4,755,858.58
1,366,759.89
4,828,876.75
11,963,398.48
4,636,397.78
3,604,334.35
3,722,666.35
3,964,074.58
3,964,074.58

ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
5,236,070.00 0.93
24,937,500.00 4.44
6,737,100.00 1.20
6,210,300.00 1.11
24,012,125.00 4.27
5,174,400.00 0.92
10,411,450.00 1.85
8,426,275.00 1.50
23,447,400.00 4.17
9,039,600.00 1.61
7,470,300.00 1.33
6,937,500.00 1.23
16,283,650.00 2.90
4,751,450.00 0.85
6,225,200.00 1.11
5,307,000.00 0.94
91,635,341.00 16.31
13,524,480.00 2.41
7,577,816.00 1.35
5,323,025.00 0.95
2,690,400.00 0.48
7,915,675.00 1.41
32,922,000.00 5.86
12,387,375.00 2.20
1,941,300.00 0.35
2,396,920.00 0.43
4,956,350.00 0.88
16,572,655.00 2.95
2,707,925.00 0.48
5,271,600.00 0.94
8,593,130.00 1.53
12,108,462.50 2.15
5,360,375.00 0.95
1,466,740.00 0.26
5,281,347.50 0.94
13,790,260.00 2.45
5,427,160.00 0.97
5,105,100.00 0.91
3,258,000.00 0.58
4,754,100.00 0.85
4,754,100.00 0.85
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2559
ราคาทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
LH
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิง จากัด (มหาชน)
QH
บริษัท ควอลิตีเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
SF
บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
SIRI
บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน)
SPALI บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส์
AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน)
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
PSL
บริษัท พรีเชียสชิพปิ้ง จากัด (มหาชน)
ยานยนต์
STANLY บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
อื่นๆ - MAI
EA
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
รวมเงินลงทุนในมูลค่ายุติธรรมแสดงในงบดุล

(บาท)
40,990,358.58
6,904,372.64
8,003,558.69
3,993,967.97
2,334,500.00
7,317,156.55
1,611,542.84
3,507,017.65
7,318,242.24
29,036,604.16
248,943.39
13,847,990.87
8,740,084.05
6,199,585.85
1,578,370.50
1,578,370.50
1,872,035.17
1,872,035.17
522,505,836.57

ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
43,714,677.00 7.78
7,842,850.00 1.40
9,122,820.00 1.62
3,680,820.00 0.65
3,001,500.00 0.53
7,206,714.00 1.28
1,641,435.00 0.29
3,393,538.00 0.60
7,825,000.00 1.39
33,287,599.75 5.92
240,185.00 0.04
16,198,600.00 2.88
9,873,894.75 1.76
6,974,920.00 1.24
1,692,000.00 0.30
1,692,000.00 0.30
1,933,750.00 0.34
1,933,750.00 0.34
561,993,607.73 100.00
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2.4 โครงสร้างรายได้ของกองทุน ประจาปี 2559
2559
หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน
ดอกเบียรับจากเงินฝากธนาคาร
ดอกเบียรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้จากการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายทังสิน
รายได้สุทธิจากการลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึนจากเงินลงทุน
กาไรจากการซือขายหลักทรัพย์
หัก ขาดทุนจากการซือขายหลักทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์
รวมรายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน
รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน

59,114.45
369,737.57
17,137,940.53
0.00
17,566,792.55
419,394.80
40,334.52
20,679.06
4,044.88
29,527.62
513,980.88
17,052,811.67
86,917,439.25
(44,988,228.69)
44,615,224.05
86,544,434.61
103,597,246.28
1.30
103,597,247.58

2.5 อัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
อัตราผลตอบแทนของกองทุน (YTD)
อัตราผลตอบแทนอ้างอิง (Benchmark)*

ณ 31 ธันวาคม 2559
22.7753 บาท
20.1368
%
19.7916
%

*อัตราผลตอบแทนอ้างอิง (Benchmark) ประกอบด้วย
100% ผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์
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3. อัตราผลตอบแทนย้อนหลังก่อนจัดตั้ง Master Fund
อัตราผลตอบแทนกองทุน ตามปี งบประมาณ
9.31%

8.36%

8.00%
6.00%

7.08%

6.71%
4.70%

4.00%

5.19% 5.26%

3.51% 3.87%

2.00%

0.42%
ต.ค. 56 - ก.ย. 57

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

ต.ค. 54 - ก.ย. 55

ต.ค. 53 - ก.ย. 54

ต.ค. 52 - ก.ย. 53

-0.07%
ต.ค. 51 - ก.ย. 52

ต.ค. 49 - ก.ย. 50

ต.ค. 48 - ก.ย. 49

ต.ค. 47 - ก.ย. 48

-2.00%

ต.ค. 46 - ก.ย. 47

0.00%

ต.ค. 50 - ก.ย. 51

-0.22%

ต.ค. 57 - ธ.ค. 57

10.00%

4. อัตราผลตอบแทนกองทุนแบบ Master Fund ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559
(เริ่มบริหาร 1 มกราคม 2558)
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%

0.00%
-5.00%
-10.00%

2558

2559

นโยบายตราสารหนี้

3.46%

1.83%

นโยบายตราสารทุน

-5.65%

20.14%
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5. อัตราผลตอบแทนแยกตามแผนการลงทุน

แผนการลงทุน
แผนการลงทุนที่ 1: ตราสารหนี้
แผนการลงทุนที่ 2: ผสม หุ้น 5%
แผนการลงทุนที่ 3: ผสม หุ้น 10%
แผนการลงทุนที่ 4: ผสม หุ้น 15%
แผนการลงทุนที่ 5: ผสม หุ้น 20%
แผนการลงทุนที่ 6: ผสม หุ้น 25%

สัดส่วนการลงทุน
ตราสารหนี้ ตราสารทุน
1.83%
100%
95%
90%
85%
80%
75%

20.14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%

ผลตอบแทน
ณ ธันวาคม 2559
1.83%
2.74%
3.66%
4.57%
5.49%
6.41%

ผลตอบแทน
ตั้งแต่จัดตั้ง
Master Fund
5.35%
5.75%
6.15%
6.55%
6.95%
7.35%

6. สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558 และแนวโน้มปี 2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559 และแนวโน้มปี 2560
องค์กรการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าเศรษฐกิจโลกปี 2559 จะขยายตัวในอัตราชะลอลงที่ 3.1%
(yoy) จากภาวะการค้าระหว่างประเทศและการผลิตของโลกที่ฟื้นตัวค่อนข้างช้า ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทรงตัว
ในระดับต่า และความไม่แน่นอนด้านการเมืองของประเทศเศรษฐกิจหลัก (ประชาชนอังกฤษมีเสียงข้างมากให้อังกฤษ
ออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป และการเลือกตังประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่นายโดนัล ทรัมป์ ได้รับชัยชนะ)
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวค่อนข้างช้าและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่าตามทิศทางราคานามันส่งผลให้การดาเนิน
นโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะที่ผ่อนคลายเพื่อสนับ สนุนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจทังในรูปแบบปกติด้วยการลดดอกเบียนโยบาย และไม่ปกติจากการดาเนินนโยบายการเข้าซือสินทรัพย์
และการควบคุมอัตราผลตอบแทนของพันธบั ตรรัฐบาล เป็นต้น ยกเว้น ธนาคารกลางสหรัฐที่ปรับขึนอัตราดอกเบีย
นโยบายอีก 25 bps เป็น 0.50-0.75% ต่อปี สาหรับเศรษฐกิจไทยปี 2559 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึนจากปี 2558 ซึ่ง MFC
คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ระหว่าง 3.1 – 3.3% (yoy) จากแรงขับเคลื่อนของการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุน
ในโครงสร้างพืนฐานของรัฐบาล รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตได้ดี อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายของภาคเอกชนยังเป็น
ข้อจากัดต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทังการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชน เนื่องจากภาระหนีครัวเรือน
ที่เพิ่มขึน ภาวะภัยแล้ง และกาลังการผลิตที่ยังไม่เต็มศักยภาพ ในขณะที่การส่งออกสินค้ายังคงอ่อนแอจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสาคัญ และปัญหาเชิงโครงสร้างของสินค้าส่งออก ด้านอัตราเงินเฟ้อในปี 2559 ยังอยู่ในระดับต่า
ตามทิศทางราคานามัน ทังนี อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึนเพียง 0.2% (yoy) ในปี 2559 ภายใต้เศรษฐกิจที่ยังต้องการแรงส่ง
และอัตราเงินเฟ้อในระดับต่า ทาให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบียนโยบายไว้ที่ระดับ 1.50% ต่อปี
ในปี 2560 IMF คาดว่ า เศรษฐกิ จ โลกจะขยายตั ว ได้ ต่ อ เนื่ อ ง โดยมี อั ต ราการขยายตั ว ที่ 3.4% (yoy)
เป็น การปรั บ ตั ว ดี ขึนของประเทศในกลุ่ ม ตลาดเกิด ใหม่ตามภาวะเศรษฐกิ จของประเทศรัส เซี ยและบราซิล ที่ไ ด้
ประโยชน์จากราคานามันที่เพิ่มขึนทาให้เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวเป็นบวก ประกอบกับเศรษฐกิจจีนที่มีเสถียรภาพ
จากมาตรการสนับสนุนของรัฐบาล ส่วนประเทศพัฒนาแล้วยังมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่อง
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จากปัจจัยบวกของการดาเนินนโยบายการคลังแบบผ่อนคลาย ทังในประเทศสหรัฐฯ ยูโรโซน และญี่ปุ่น แต่มีปัจจัยเสี่ยง
คือ การยื่นเอกสารตามมาตรา 50 เพื่อขอออกจากสหภาพยุโรปของประเทศอังกฤษประมาณเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งยังมี
ประเด็นการเจรจาข้อตกลงทางเศรษฐกิจ การเงิน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนียังมีการเลือกตัง
ประธานาธิบดีในประเทศฝรั่งเศสและการเลือกตังทั่วไปในประเทศเยอรมนี โดยความเสี่ยงจะเกิดขึนหากพรรคฝ่ายค้าน
ที่ไม่สนับสนุนแนวคิดการรวมกลุ่มเป็นยูโรและสหภาพยุโรปเป็นฝ่ายชนะการเลือกตัง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อของโลก
มีแนวโน้มค่อยๆ เพิ่มขึนตามราคานามัน และไม่ มีผลของฐานการคานวณจากราคานามัน แต่อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึน
ยังไม่กดดันต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน ส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงระมัดระวังในการดาเนินโยบาย
การเงิน ซึง่ MFC คาดว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะยังคงดอกเบียไว้ในระดับต่า และคงมาตรการด้านการเงินแบบไม่ปกติ
ไว้เช่นเดิม ยกเว้นประเทศสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ระหว่างการปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบายให้กลับสู่ภาวะปกติ แต่จะยัง
ไม่ลดขนาดของงบดุลของธนาคารกลาง ส่วนกลุ่มยูโรโซนจะสินสุดการดาเนินมาตรการ QE ในเดือนธันวาคม 2560
แม้ว่าภาพของเศรษฐกิจโลกโดยรวมจะปรับตัวดีขึน แต่จากปัญหาโครงสร้างการค้าโลกที่เปลี่ ยนไป นาไปสู่การ
คาดการณ์ว่าภาคการส่งออกสินค้าของไทยจะยังไม่ได้รับ ประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกที่ดีขึน แต่ราคานามันที่ค่อยๆ
เพิ่มขึนและทรงตัวได้จะช่วยในส่วนของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับราคานามัน ดังนัน MFC จึงคาดว่า มูลค่าการส่งออก
สิ น ค้ า จะกลั บ มาขยายตั ว ด้ า นบวกแต่ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ า โดยแรงขั บ เคลื่ อ นของเศรษฐกิ จ ไทยในปี 2560 คาดว่ า
จะไม่แตกต่างจากปี 2558 ได้แก่ การใช้จ่ ายของรัฐบาลทังงบประจาและงบลงทุนก่อสร้างในโครงสร้างพืนฐาน
และภาคการท่องเที่ยว นอกจากนี การบริโภคภาคครัวเรือนมีแนวโน้มที่จะช่วยสนับสนุ นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง เนื่องจาก
ภาระหนีของครัวเรือนจากรถคันแรกที่ทยอยครบระยะเวลาผ่อนชาระ การปรับโครงสร้างภาษีใหม่ และรายได้เกษตรกร
ที่เริ่มดีขึน ซึ่ง MFC คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2560 จะขยายตัวประมาณ 3.0% – 3.6% (yoy) และอัตราเงินเฟ้อคาดว่า
จะเพิ่มขึนระหว่าง 1.5% – 2.5% (yoy) ตามทิ ศ ทางราคานามั น ที่ เ พิ่ ม ขึ น ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มที่จะ
อยู่ต่ากว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย และเศรษฐกิจที่ยังต้องการแรงส่ง รวมทังประเด็นการพัฒนาปรับปรุง
ปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว จึงนาไปสู่การคาดการณ์ว่า
คณะกรรมการนโยบายการเงินจะคงดอกเบียนโยบายในระดับต่าเพื่อที่จะเอือต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 1.50% ต่อปี
สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้
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ในปี 2559 เป็นปีที่ตลาดตราสารหนีมีความผันผวนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่เข้ามา
กระทบต่อการลงทุน รายละเอียดดังนี
ในช่ว งไตรมาสแรก สภาพัฒ น์ป ระกาศตัว เลข GDP ของปี 58 ขยายตัว ที่ร ะดับ 2.8% ใกล้เ คีย งกับ ที่
คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 2.9% แต่ตัวเลขการส่งออกหดตัวถึง 5.6% ทาให้นักลงทุนบางส่วน เริ่มคาดการณ์การปรับลด
อัตราดอกเบียนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ กนง. เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้า
ส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในตราสารหนีมากขึน จึงทาให้อัตราผลตอบแทนปรับลดลงอย่างมาก (ราคาพันธบัตร
ปรับตัวเพิ่มขึน)
ในช่วงไตรมาสที่ 2 สภาพัฒน์ประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 1/59 เติบโต 3.2% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ซึ่งเป็นการเพิ่มขึนมากที่สุดในรอบ 12 ไตรมาส ทาให้นักลงทุนเปลี่ยนมุมมองการปรับลดอัตราดอกเบียนโยบายของ
กนง. ประกอบกับรายงานการประชุมของคณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกา (FOMC) มีมุมมอง
ต่อการปรับ ขึนอัตราดอกเบียนโยบายเร็ว ขึนจากการขยายตัว ทางเศรษฐกิจที่ดีขึนตามลาดับ ส่งผลให้นักลงทุน
มี ก ารเทขายตราสารหนี ออกมา อย่ า งไรก็ ดี แ ต่ ใ นช่ ว งปลายไตรมาสมี ค วามกั ง วลเรื่ อ งการลงประชามติ ข อง
สหราชอาณาจักรให้ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (BREXIT) ทาให้ตลาดกังวลถึงผลกระทบที่จะตามมา
นักลงทุนจึงกลับเข้ามาซือตราสารหนีอีกครังหนึ่ง
ในช่วงไตรมาสที่ 3 สภาพัฒน์ประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 2/59 เติบโต 3.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ซึ่งเป็น ระดับ สูง สุด ในรอบ 13 ไตรมาส จึงเป็น การเพิ่มความมั่นใจให้กับ นัก ลงทุน ในการเปลี่ย นการลงทุน จาก
สินทรัพย์ไม่เสี่ย งเป็น สิน ทรัพย์เสี่ย ง (asset reallocation) อย่างไรก็ดีการ reallocation ของนักลงทุน ไปยัง
สินทรัพย์เสี่ยง ชะลอตัวลงจากข่าวกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ เรียกร้องให้ดอยซ์แบงก์ จ่ายค่าปรับเป็นเงิน 1.4 หมื่นล้าน
ดอลลาร์ เพื่อยุติการสอบสวนในคดีที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายหลักทรัพย์ ที่มีสัญญาจานองคาประกัน (MBS) ซึ่งเป็น
ต้นเหตุของวิกฤตการเงิน โลกในปี 2008 ทาให้ นั กลงทุนกังวลถึงสถานะทางการเงินของธนาคารยุโ รป จึงทาให้
อัตราผลตอบแทนตราสารหนียังไม่ปรับตัวเพิ่มขึนมากนัก (ราคาปรับลดลงเล็กน้อย)
ในช่วงไตรมาสที่ 4 เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึนอย่างมาก ภายหลังจาก นายโดนัลด์ ทรัมป์
ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตังเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ตรงข้ามกับผลสารวจก่อนหน้า
การเลือกตัง โดยนายโดนัลด์ ทรัมป์ ชูนโยบายในการลงทุนขนาดใหญ่ การกีดกันการค้าระหว่างประเทศ และการลดภาษี
ซึ่งส่งผลต่ อการขาดดุลการคลังที่อาจจะเพิ่มขึนอย่ างมาก และนาไปสู่การออกพันธบัตรใหม่จานวนมาก ประกอบกับ
FOMC ได้ส่งสัญญาณการปรับขึนอัตราดอกเบียในเดือนธันวาคม ทาให้นักลงทุนเทขายพันธบัตรทั่วโลก ส่งผลให้ราคา
พันธบัตรปรับตัวลดลงอย่างมาก
คาดการณ์แนวโน้มการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ในประเทศปี 2560
ปัจจัยบวก
- เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวในปี 2560 จากภาคท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของรัฐบาลตามแผนการลงทุน
ก่อสร้ างในโครงสร้ างพืนฐานของภาครั ฐ ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคเอกชนและมีผ ลบวกต่อเนื่องไปยัง
การบริ โ ภคและการลงทุน ในประเทศ แต่เ ศรษฐกิจไทยยัง คงเผชิญปั จจัยเสี่ ยงด้านการขยายตั ว ของการบริโ ภค
ภายในประเทศที่อาจจะไม่สูงนัก เนื่องจากข้อจากัดจากภาระหนีครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และภาคการส่งออกยังคง
เผชิญปัญหาเรื่องโครงสร้าง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสขยายตัวในระดับไม่สูงเท่าที่คาดการณ์
- สภาพคล่องทางการเงินในระบบยังคงสูงอยู่ทังในและนอกประเทศ
- เงินเฟ้อมีโอกาสปรับตัวสูงขึนแต่อยู่ในระดับที่จัดการได้
- แม้ว่าอุปสงค์ภายในประเทศขยายตัวในอัตราไม่สูงมาก แต่ความสามารถในการทากาไรของบริษัทเอกชน
ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ส่งผลให้สถานะการเงินภาคเอกชนไม่น่ากังวลมากนัก
- อัตราดอกเบียนโยบายมีแนวโน้มทรงตัวตลอดปี 2560 เพื่อสนั บสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและจะค่อยๆ
ปรับขึน ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึนเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
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ปัจจัยเสี่ยง
- อุปทานพันธบัตรรัฐบาลยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
- การฟื้ น ตั ว ของภาวะเศรษฐกิ จ ในกลุ่ ม ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ที่ เ ร็ ว กว่ า คาดการณ์ ซึ่ ง อาจจะท าให้ เ กิ ด
Fund Outflow
- ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะทาการปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบาย (Fed Fund Rate)
- จากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง ทาให้ช่วงปลายปี 2560 อาจมีการส่งสัญญาณว่า
อัต ราดอกเบี ยถึง จุ ดต่ าสุ ด และมี แนวโน้ ม จะปรั บเพิ่ ม ขึนในปี 2561 จึ ง อาจส่ งผลให้ อั ต ราดอกเบี ยอาจทยอย
ปรับเพิ่มขึนได้
- Geopolitical Risks ที่เกิดขึนได้ทุกเมื่อ อาจส่งผลต่อการเพิ่มขึนของราคาพลังงาน
จากปัจจัยข้างต้น ส่งผลให้เส้นอั ตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวผันผวนตามปัจจัยที่มา
กระทบ โดยปี 2560 คาดว่า เส้น อัต ราผลตอบแทน (Yield Curve Movement) จะปรับ เพิ่ม ลัก ษณะชัน ขึ น
(Bear Steepening) จากการที่เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสันปรับตัวลง หรือทรงตัว ตามอัตราดอกเบีย
นโยบายที่อาจจะทรงตัว ในขณะที่เส้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐ บาลระยะยาวปรับตัวขึนเนื่องจากการปรับ
ดอกเบียนโยบายของสหรัฐเพิ่มขึน ทาให้เกิด Fund Outflow ของนักลงทุนต่างชาติจากการปรับสัดส่วนการลงทุน
กลับไปอยู่ใน developed market มากขึน
สรุปภาวะตลาดตราสารทุนในประเทศ
Bn
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2.17%
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41,775

77,050
(5,410)
24,915
(96,555)
50,154

Source : Bloomberg (31/12/2016)
ภาพรวมการลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยปี 2559 มี ค วามผั น ผวนจากปั จ จั ย ทั งภายใน
และภายนอก โดยในช่วงต้นปีมีแรงกดดันจากความกังวลด้านปัญหาการอ่อนค่าของค่าเงินหยวนในจีน และหนีสิน
ภาคเอกชนที่อยู่ในระดับสูง ผนวกกับราคานามันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงต่าถึง $26/bbl กดดันราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน
แต่อย่างไรก็ดีทางธนาคารกลางยุโรป และญี่ปุ่นได้ประกาศที่จะเพิ่มปริมาณสภาพคล่องในตลาด ผลักดันการฟื้นตัว
ของดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึน นอกจากนีการเริ่มฟื้นตัวของราคานามัน และการฟื้นตัวของราคาหุ้นกลุ่มธนาคาร
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ได้ผลักดันให้ดัชนี SET Index ฟื้นตัวขึนจากระดับ 1,220 จุดในช่ว งต้นปี ไปที่ใกล้ระดับ 1,450 จุด แม้ว่าดั ช นี
SET Index จะเผชิญกับ แรงเทขายออกมาบ้างจากความกังวลด้านคุณภาพสินทรัพย์ของกลุ่มธนาคารที่ดูแย่ล ง
รวมแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวเพิ่มความน่าจะเป็นในการปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบายของเฟด
แต่อย่างไรก็ดีผลการลงคะแนนประชามติการออกจากกลุ่มประเทศ EU ของอังกฤษในช่วงปลายเดือน มิ.ย.
สร้างแรงขายออกมากดดันดัชนี SET Index ลงสู่ระดับต่าถึง 1,390 จุด และปรับตัวขึนต่อได้จากแรงเข้าซือของ
นักลงทุนต่างชาติใน SET Index ที่ต้องการหนีความเสี่ยงด้านการออกจากกลุ่มประเทศอียูของอังกฤษตลอดช่วง
เดื อ น ก.ค. 59 ต่ อ เนื่ อ งในเดื อ น ส.ค. ที่ จั ดการลงคะแนนประชามติ ร่า ง รธน. 59 ของไทย ที่ ผ ลออกมาสร้ า ง
ความเชื่อมั่น ต่อภาวะทางการเมืองที่มั่น คง ผลั ก ดัน ดัช นี SET Index ปรับ ตัว ขึ นต่อ สู่ร ะดับ 1,550-1,560 จุด
และเคลื่อนไหวที่ระดับดังกล่าวตลอดทังเดือน ส.ค. ก่อนที่จะถูกแรงเทขายอย่างรุนแรงในช่วงต้นเดือน ก.ย. โดยดัชนี
SET Index ปรับตัวลงมาต่าถึง 1,411 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วสู่ระดับประมาณ 1,510 จุด และเผชิญกับ
แรงเทขายอีกครังในเดือน ต.ค. ครังนีดัชนี SET Index ปรับตัวลงต่าถึง 1,340 จุดในช่วงระหว่างการซือขาย และฟื้นตัวขึน
สู่ระดับ 1,500 จุดได้ในเวลาถัดมา ช่วงที่เหลือของปีดัชนี SET Index ปรับตัวขึนลงตาม Sentiment ของตลาด
โดยผลการเลื อกตั งของสหรั ฐ ฯที่พลิ กความคาดหมายของตลาดอย่างมาก โดยทรั มป์เป็ นผู้ ช นะ ได้ เข้ามาสร้า ง
ภาวะการลงทุน แบบ risk-on ผลักดัน ดัช นีตลาดหุ้นกลุ่มประเทศพัฒ นาแล้ว ปรับตัว ขึน ในขณะที่ตลาดหุ้นไทย
เผชิญหน้ากับแรงเทขายในระยะสัน ปรับฐานลงมาอยู่ที่ระดับ 1,470 จุด ก่อนการฟื้นตัวของราคานามัน WTI ในช่วง
ปลายปี หลังจากการประชุมกลุ่ม OPEC และกลุ่ม Non-OPEC ผลักดันราคานามันและราคาหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึน
ประกอบกับในช่วงปลายปี 2559 เงินที่เข้ามาซือเพิ่มในกองทุน LTF/RMF ได้เข้ามาผลักดันดัชนีปรับตัวขึนต่อเนื่อง
จากระดับ 1,500 จุด มาปิด ณ สินปี 2559 ที่ระดับ 1,542.94 จุด
สรุปภาวะตลาด SET index ปี 2559 ดัชนีให้ผลตอบแทนรวม +19.8% โดยหุ้นกลุ่มหลักที่ให้ผลตอบแทนดี
ที่สุดได้แก่กลุ่ม พาณิ ช ย์ +41.0%, พลั งงาน +38.5% และปิ โ ตร +36.1% ในขณะที่กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ -7.9%,
ท่องเที่ยว -3.5% และรับเหมาก่อสร้าง +0.4% ให้ผลตอบแทนน้อยที่สุดในช่วงเวลาเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติ
ซือสุทธิรวม +7.8 หมื่นล้านบาท
คาดการณ์แนวโน้มตราสารทุนในประเทศปี 2560
ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ ทาง MFC ยังคงมุมมองในเชิงบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย การท่องเที่ยว
โครงการก่อสร้างพืนฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ที่ทยอยออกมาและจะก่อสร้างในในระยะต่อไป รวมถึงแนวโน้ม
เศรษฐกิ จ โลกที่ จ ะฟื้น ตั ว ต่อเนื่ อ ง แต่ต ลาดอาจเผชิญ ความผั น ผวนจากแนวโน้มการขึ นอัตราดอกเบี ยของ FED
โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นมีดังต่อไปนี
ปัจจัยบวก
• สภาพคล่ อ งในระบบการเงิ น โลกที่ ยั ง คงอยู่ ใ นระดั บสู ง โดยเฉพาะการผ่ อ นคลายนโยบายการเงิ น ของ
ธนาคารกลางยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ธนาคารกลางและรัฐบาลประเทศต่างๆ พร้อมออกมาตรการกระตุ้น/พยุง
เศรษฐกิจ หากจาเป็น
• การขึนดอกเบียของ FED น่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป อัตราดอกเบียนโยบายในประเทศ อยู่ระดับต่า
1.25-1.50% ส่งผลให้ตลาดหุ้นมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึน
• เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัว และคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐเพิ่มเติม
• การเปิดประมูล งานลงทุน โครงสร้ างสาธารณูปโภคขันพืนฐานของภาครัฐ มีอย่างต่อเนื่อง และโครงการ
ที่ประมูลไปแล้วจะเริ่มมีการเบิกจ่ายและดาเนินการจริง
• การเลื อกตัง คาดว่า จะเกิด ในปี ป ลายปี 2560 หรือต้น ปี 2561 น่า จะช่ว ยเสริมสร้างความเชื่อ มั่นให้ กั บ
นักลงทุนทังในและต่างประเทศ
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• การฟื้นตัวของราคาสินค้าเกษตร ช่วยหนุนการใช้จ่ายของสินค้าอุปโภคบริโภค
• ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึนตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจไทยและโลก
โดยคาดการณ์กาไรบริษัทจดทะเบียนเติบโตเฉลี่ย 10% ในช่วงปี 2560-2562
ปัจจัยเสี่ยง
• เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มถูกปรับลดประมาณการลงหลัง Brexit
• ความเสี่ยงที่อาจมีประเทศอื่นถอนตัวจากการเป็นสมาชิก EU ภายหลังจาก Brexit
• ตลาดอาจผันผวนหากมีการปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบายของ FED มากกว่าคาด
• การปรับตัวสูงขึนของ Bond yield ในประเทศพัฒนาแล้วเป็นปัจจัยกดดัน Earning yield gap ของตลาดหุ้น
ประเทศเกิดใหม่
• ตลาดอาจถูกปรับลด P/E (de-rate) จากอัตราดอกเบียที่อาจปรับตัวสูงขึน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด
สรุปภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน ปี 2559
ภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวได้ 3.2% เพิ่มขึนจาก 2.8% ในปีก่อน หลังจากเศรษฐกิจในช่วง
9 เดื อ นแรกขยายตั ว 3.3% โดยแรงส่ ง ของเศรษฐกิ จ ไตรมาสสี่ ค าดว่ า จะชะลอตั ว ลงเนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งแห่ ง
ความไว้อาลัยจากความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช จะส่งต่อบรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอย รวมทังปัจจัยลบจากภาคท่องเที่ยวที่ ได้รับจากผลกระทบ
จากปราบทัวร์ศูนย์เหรียญของทางการ สาหรับปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับ 3.3% ซึ่งใกล้เคียง
กับ ปี 2559 ได้รั บ แรงหนุ น จากการลงทุ น ภาครัฐ และการท่องเที่ ยว แม้ว่ าอัตราการขยายตัว ของทัง 2 รายการ
อาจชะลอลง เนื่องมาจากผลของฐานที่สูง การใช้จ่ายของครัวเรือนจะขยายตัวต่อเนื่อง ผลจากรายได้ภาคเกษตรที่
ฟื้นตัวเป็นครังแรกในรอบ 3 ปีหลังจากสถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลาย ภาระหนีรถคันแรกที่จะทยอยสินสุดลง ตลอดจน
การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะส่งผลให้ครัวเรือนมีกาลังซือเพิ่มขึนจะเกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึน
ซึ่งจะสนับสนุนการขยายตัวของ อุปสงค์ในประเทศได้ต่อเนื่อง
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ตลาดตราสารหนี้
ผลตอบแทนจากการลงทุน ในพัน ธบั ตรรั ฐ บาลในปี 2559 วัดจากดัช นีอัตราผลตอบแทนของการลงทุน
ในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 2 ปี ปิดเพิ่มขึน 1.42% จากสินปี 2558 โดยเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรั บตัว
สูงขึนและมีความชันมากขึน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวเพิ่มขึนตังแต่ 0.01-0.37% เทียบกับสินปีก่อน ทังนี
ในช่วงต้นปีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีการปรับตัวลดลงจนถึงจุดต่าสุดในช่วงกลางเดือนเมษายน ก่อนเริ่ มทยอย
ปรับตัวสูงขึนหลังตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสแรกออกมาตามเป้า และเริ่มมีทิศทางเป็นขาขึน
ต่อเนื่องหลังตลาดการเงินโลกเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ Brexit และกลับมาให้นาหนักการปรับขึน
อัตราดอกเบียนโยบายของสหรัฐในช่วงปลายปีอีกครัง ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
มีการปรับตัวสูงขึนอย่างรวดเร็วตามทิศทางอัตราดอกเบียพันธบัตรสหรัฐฯ ภายหลังนายโดนัล ทรั มป์ ได้รับเลื อกตัง
เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งทาให้ตลาดคาดว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะถู กนามาใช้จะ
ส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เร่งตัวขึน และทาให้ Fed ปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบาย
รวดเร็วกว่าที่คาดไว้เดิม สอดคล้องกับการปรับขึนอัตราดอกเบียของ Fed ในเดือนธันวาคมตามที่ตลาดคาดไว้ ขณะที่
คณะกรรมการ FOMC คาดว่าจะมีปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบาย 3 ครังในปี 2017 ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ด้าน
นักลงทุนต่างชาติมีการซือสุทธิในตลาดตราสารหนีไทย โดยมียอดถือครองเพิ่มขึนจากสินปี 2558 จานวน 63,319 ล้านบาท
เป็น 634,338 ล้านบาท ขณะที่ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติให้คงอัตราดอกเบียนโยบาย 1.50%
โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ในอัตราใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแ นวโน้มทยอยปรับ
สูงขึนอย่างช้าๆ แนวโน้มตลาดในปี 2560 คาดว่า การคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่สูงขึน จะส่งผลให้ทิศทางการลงทุน
ของตราสารหนีระยะกลางถึงยาวมีแนวโน้มผันผวนมากขึนในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ตามข้อจากัดด้านการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจโดยรวมของโลกน่าจะทาให้การปรับขึนของทิศทางอัตราดอกเบียของสหรัฐเป็นไปได้อย่างจากัด
กลยุทธ์การลงทุนของตราสารหนี คงอายุคงเหลือเฉลี่ยของตราสารหนีของกองทุนในระดับเดียวกับดัช นี
เที ย บวั ด (Neutral) โดยจั บ จั ง หวะของการเพิ่ ม อายุ ข องตราสารเมื่ ออั ต ราผลตอบแทนปรับ เพิ่ ม ขึ นมาในระดั บ
ที่เหมาะสม ตลอดจนมีการซือขายทากาไรเป็นระยะในการลงทุนพันธบัตรระยะกลางถึงยาว หาโอกาสเพิ่มการลงทุน
ในตราสารหนีภาคเอกชนคุณภาพดีที่ออกใหม่
ตลาดตราสารทุน

SET Index
1,542.94
จุด
+19.8%

SET Index ปรับตัวเพิ่มขึน 254.92 จุด จากสินปี 2558 มาปิดที่ 1,542.94 จุด คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึน
19.8% โดยปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อตลาด คือ 1) การที่ราคานามันดิบ (Brent) ทาจุดต่าสุดในช่วงเดือนมกราคมที่ราคา
26.73 ดอลล่าร์สหรัฐต่อบาร์เรล และเริ่มทยอยปรับตัวขึนมาตลอดทังปี ประกอบกับการที่ OPEC และ non-OPEC
สามารถบรรลุข้อตกลงในการลดกาลังการผลิตได้ในเดือนพฤศจิกายน ทาให้ราคานามันดิบปรับตัวทาจุดสูงสุดของปีที่
55.37 ดอลล่าร์ส หรัฐ ต่อบาร์ เรลในเดือนธันวาคม คิดเป็นการปรับตัวจากจุดต่าสุ ดมาจุดสูงสุ ดถึงร้อยละ 107 %
ส่ง ผลบวกต่ อ หุ้น กลุ่ม พลัง งาน กลุ่ม ปิโ ตรเคมี และกลุ่ม เกี่ย วเนื่อ งกับ สิน ค้า โภคภัณ ฑ์ 2) การลงประชามติ
สหราชอาณาจักรเพื่อถอนตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) ในเดือนมิถุนายน ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลออกจากยุโรป
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และกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วย 3) ข่าวการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9
ในเดือนตุล าคม 4) การที่น ายโดนัล ด์ ทรัม ป์ช นะการเลือ กตั งประธานาธิบ ดีส หรัฐ ฯในเดือ นพฤศจิก ายน และ
ความคาดหวังต่อการขึนดอกเบียของ FED ในปี 2017 ที่เพิ่มสูงขึน โดยในปี 2016 ตลาดหุ้นไทยปรับตัวผันผวนตลอด
ทังปี ทาจุดสูงสุดของปีที่ 1,552.64 จุด และทาจุดต่าสุดของปีที่ 1,224.83 จุด ข่าวร้ายต่อตลาดทาให้หุ้นปรับตัวลดลง
รุ น แรงแต่เ ป็ น ไปเพีย งระยะสั นเท่า นั น ในภาพรวม สภาพคล่ อ งในตลาดและการที่ นักลงทุ นต่า งชาติมี สั ด ส่ ว น
การถือครองหุ้นในตลาดไทยน้อย ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติกลับมาซือสุทธิในตลาดไทยสูงถึง 7.8 หมื่นล้าน และตลาด
สามารถปรับตัวขึนได้ค่อนข้างดี
ด้านกลยุทธ์การลงทุน ยังคงให้นาหนักการลงทุนในตราสารทุนสูงกว่าดัชนีเทียบวัด (Overweight) จากภาวะ
ดอกเบียที่ยังต่า ประกอบกับคาดว่ารัฐบาลจะยังคงดาเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลได้เร่ง
ดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสัน เช่น การออกมาตรการช็อปช่วยชาติในช่วงกลางปีและปลายปีที่ผ่านมา
ส่วนมาตรการระยะยาว ได้แก่ การประมูลงานโครงการก่อสร้างภาครัฐฯ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ
ในอนาคต ในขณะที่ตัวเลขการส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึนเช่นกัน โดยกลยุทธ์การลงทุนจะเน้นการลงทุนหุ้น
กลุ่มที่มีผลการดาเนินงานอิงปัจจัยภายในประเทศ ได้ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐและการลงทุนโครงสร้างพืนฐาน
เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มการเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคานามันที่สูงขึน กลุ่มที่เกี่ยวเนื่อง
กับสินค้าโภคภัณฑ์ กลุ่มปิโตรเคมี เป็นต้น
สมาชิกกองทุนฯ ได้พิจารณา และสอบถามผลการดาเนินงาน ดังนี้
นายมนู ญ ธนะสั ง ข์ นั ก บริ ห ารงาน 9 ฝ่ า ยทรั พ ยากรน า สอบถามว่ า อยากให้ บ ริ ษั ท จั ด การสรุ ป
การคาดการณ์อนาคตปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบกับการเลือกรูปแบบการลงทุน
บลจ.เอ็มเอฟซี ชีแจงว่า มุมมองทิศทางการลงทุนในส่วนของตราสารทุน ต้องยอมรับว่าในปี 2559 ที่ผ่านมา
ผลตอบแทนที่ได้รับประมาณ 20% เป็นระดับผลตอบแทนเฉลี่ยที่ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโดยประมาณ
10 – 15 ปี จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 12 – 13% แนวโน้มปี 2560 จากการที่ตลาดปีที่ผ่า นมาไม่ขึนอัตราดอกเบีย
ดังนันผลตอบแทนในปีนีคาดว่าไม่น่าจะสูงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ สูงเท่ากับปีที่ผ่านมาประมาณ 8% โดยปัจจัยหลัก
จะเป็ น ผลดีกับ ตลาดทุน คือ สภาพเศรษฐกิจโลก ส่ ว นวิกฤตเศรษฐกิจโลกไม่น่ากังวล เพราะทุกประเทศทั่ว โลก
อยู่ในช่วงฟื้นตัวแทบเกือบทุ กภูมิภาค โดยเฉพาะอเมริกา ซึ่งเห็นชัดเจนมากกว่าภูมิภาคอื่น ยุโรป และภูมิภาคเอเชีย
คือ จีน จะเป็นช่วงฟื้นตัว ในช่วง 1 ปีข้างหน้าที่ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม
ของเศรษฐกิจ โลก ไม่ว่าจะเป็น การส่ งออก ทิศทางเริ่มดีขึน ในส่ว นของประเทศไทยโครงการต่างๆ ของภาครัฐ
เริ่มส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวม เม็ดเงินต่างๆ เริ่มเข้ามาในระบบ ก็จะเป็นตัวช่วยสนับสนุนให้ผลตอบแทนตราสารทุน
เป็นบวกได้ ด้วยตลาดตราสารทุน มีการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าตลาดจะดี จากการคาดการณ์ดังกล่าวส่งผลที่ดีในระดับหนึ่ง
ต่อเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาถึง 20% ปีนีสินทรัพย์ทั่วไปมีราคาแพง การที่จะปรับตัวสูงจะมีไม่มาก ส่วนสินทรัพย์ตัวอื่น
ตราสารหนีทิศทางมีแนวโน้ มปรับ ตัว สูงขึนผลตอบแทนก็จะไม่สูงมาก ผลตอบแทนตราสารหนีจะให้ผ ลดีในช่ว ง
ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี เนื่องจากอัตราดอกเบียจะลดลงในช่วงนัน ในการคาดการณ์อัตราผลตอบแทนตราสารหนีปี 2560
น่าจะไม่เกิน 2%
บลจ.กสิกรไทย ชีแจงว่า ภาวะเศรษฐกิจปีนีค่อนข้างฟื้นตัวดีไปในทิศทางค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ปัจจัยเสี่ยง
ของต่างประเทศ คือ ปั จจัย ทางการเมือง อย่างในยุโรปก็จะมีเรื่องของการเลือกตังของฝรั่ งเศส และเยอรมัน ใน
ภาพรวมก็ไม่กังวล เพราะอย่างปีที่แล้วทัง Brexit และโดนัล ทรัมป์ ตลาดหุ้นก็ดีดตัวมาได้ ในปีนีอัตราดอกเบียของ
ประเทศไทยไม่น่าจะมีการปรับ ถึงแม้ว่าสหรัฐฯ จะมีการปรับขึน เนื่องจากค่าเงินบาทค่อนข้างจะแข็ง อัตราเงินเฟ้อ
ถึงแม้จะสูงขึนกว่าปีที่แล้ว แต่ก็อยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก ดังนันธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่มีความจาเป็นที่จะขึนอัตรา
ดอกเบีย ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างอ่อนแอ ดังนันในภาพรวมตราสารหนีผลตอบแทนก็จะไม่สูงมาก 1 – 2%
ตราสารทุนอยู่ในระดับไม่ถึง 10%
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นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (บริหาร) ประธานกรรมการกองทุนฯ กล่าวว่า ในส่วนของคณะกรรมการกองทุนฯ
ได้ทาการสารวจจากสมาชิกในการปรับเปลี่ยนโยบายการลงทุน เดิมกองทุนมี 6 รูปแบบการลงทุนคือ การลงทุนใน
ตราสารทุนสูงสุด 25% จากผลสารวจสมาชิกส่วนใหญ่ให้ปรับสัดส่วนการลงทุนตราสารทุนเพิ่มมากขึน จากผลสารวจ
ดังกล่าวคณะกรรมการกองทุนฯ จะนามาพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มการลงทุนต่างๆ เพื่อให้
ผลตอบแทนตราสารทุนเพิ่มมากขึน ในส่วนของตราสารหนีน่าจะคงที่ คณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาความเสี่ยง
ที่เป็นการป้องกันในส่วนหนึ่ง นอกจากรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกแล้ว คณะกรรมการกองทุนฯ ก็จะร่วมพิจารณาให้
เกิดความชัดเจน เพื่อให้พวกเรามีผลตอบแทนในการลงทุนที่ดีขึน
นางตรี ยา ภิรั ชอมรพัน ธ์ หั ว หน้างาน 8 กองกิจการสั มพันธ์ สอบถามว่า จากสถานการณ์โลกที่เกิดขึน
บลจ.กสิกรไทย มีแนวคิดการเปลี่ยนแปลงการลงทุนอย่างไร
บลจ.กสิกรไทย ชีแจงว่า ตราสารทุนผลตอบแทนค่อนข้างต่า ซึ่งกองทุนฯ ลงทุนใน ตราสารทุนค่อนข้างมากกว่า
ตัวชีวัดอยู่ คือ Over weight อยู่ กลยุทธ์รองคือ การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมต่างๆ ก็ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตาม
สถานการณ์การคาดการณ์การลงทุน
นายมนู ญ ธนะสั ง ข์ นั ก บริ ห ารงาน 9 ฝ่ า ยทรั พ ยากรน า สอบถามว่ า หากเปลี่ ย นรู ป แบบการลงทุ น
จาก 1 เป็น 6 หรือจากรูปแบบ 6 เป็น 1 ควรทาหรือไม่ และต้องดูสถานการณ์อะไรบ้าง
บลจ.เอ็มเอฟซี ชีแจงว่า ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงรูปแบบปีที่ผ่านมามีการปรับสัดส่วนการลงทุนลดลง 900 คน
เพิ่มสัดส่วนการลงทุน 300 คน ปี 2558 หุ้นติดลบสมาชิกก็เปลี่ยนแปลงสัดส่วนกัน คือ ลดตราสารทุน ขายของถูก
ซือของแพง การลงทุนต้องดูว่า รับความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ควรจะเป็น การลงทุนระยะยาว ซึ่งลงทุนตราสารทุนแค่
25% ไม่ได้มาก บางรัฐวิสาหกิจลงทุนตราสารทุนสูงถึง 50% ในระยะยาวอยากจะให้มีการลงทุนในตราสารทุนบ้าง
นางตรียา ภิรัชอมรพันธ์ หัวหน้างาน 8 กองกิจการสัมพันธ์ สอบถามว่า สมาชิกควรลงทุนในตราสารทุน
50% หรือไม่
บลจ.กสิกรไทย ชีแจงว่า การทา Market timing ทาได้ค่อนข้างยาก ขนาดผู้จัดการกองทุนการจับจังหวะขาย
ช่วงไหนซือช่วงไหน ไม่ใช่เรื่องง่าย อยากจะให้มองระยะยาว แน่นอนตราสารทุนมีความเสี่ยงการลงทุนมาก ระยะยาว
ก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ช่วงไหนที่ตราสารทุนไม่ดีก็อย่าตกใจให้คงไว้
บลจ.เอ็มเอฟซี ชีแจงว่า สมาชิกกองทุนฯ ลงทุนในตราสารทุนสัดส่วนสูง ถ้าถือไว้ครบ 3 ปี บางช่วงจะมีช่วง
ปรับตัวลง หากสมาชิกกองทุนฯ ลงทุนไม่ต่ากว่า 3 ปี จะไม่ได้ผลตอบแทนที่ติดลบ จะเห็นว่า สมาชิกกองทุนฯ ได้รับ
ผลกระทบในปี 2558 มาจนปี 2559 ผลตอบแทนจะได้กลับคืนมาทังหมดและได้กาไร ในปี 2560 ผลตอบแทนจะเป็น
บวก แต่ไม่มาก การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนปีต่อปี อาจ 2 เด้ง ออกแล้วตลาดปรับขึน เวลาเข้าตลาดปรับตัวลง
การลงทุนและคงไว้ 3 ปี ค่าเฉลี่ยก็จะดี
นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (บริหาร) ประธานกรรมการกองทุนฯ กล่าวว่า ในส่วนของคณะกรรมการกองทุนฯ
พิจารณาว่า การเปลี่ ย นแปลงรู ปแบบการลงทุนควรไม่เ กิน 2 ครัง/ปี มี ข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนฯ ว่า ให้
สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนได้บ่อยๆ คณะกรรมการกองทุนฯ มองว่า การลงทุนอะไรได้คาดการณ์ไว้แล้ว
เราก็ต้องเชื่อมั่นกับสิ่งที่เลือก เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่นมีแนวโน้มปรับสัดส่วนที่จะลงทุนให้มากขึน ตราสารทุน 25%
ความเสี่ยงไม่สูง แต่ก็ขึนอยู่กับทัศนคติของสมาชิกกองทุนฯ แต่ละคน บางคนชอบความเสี่ยงก็จะลงในตราสารทุนใน
สัดส่วนที่สูง แนวโน้มข้อมูลล่าสุดสมาชิกกองทุนฯ เลือกรูปแบบที่ 6 มากขึน สมาชิกกองทุนฯ ใหม่มีความสามารถ
ทางการเงินได้ดีขึน
นายวัชรินทร์ งามสง่า ช่างโยธา 4 กองควบคุมการก่อสร้าง 3 สอบถามว่า การลงทุนในตราสารหนี ตราสารทุน
และอสังหาริมทรัพย์ บลจ.กสิกรไทย จะมีแนวคิดอย่างไรให้ กปภ. หรือไม่
บลจ.กสิกรไทย ชีแจงว่า ต้องปรึกษาคณะกรรมการกองทุนฯ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้ผลตอบแทนที่ดี
ถ้าเป็นช่วงดอกเบียขาลง ถ้าในช่วงไหนดอกเบียขาขึนก็จะไม่ได้ดีขนาดนัน ต้องศึกษาเรื่องกระจายความเสี่ยงอีกด้านหนึ่ง
ในการพิจารณากาหนดรูปแบบการลงทุน
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นางสาวสมศรี เกื้ อ เกษมบุ ญ หั ว หน้ า งานธุ ร การ ฝ่ า ยทรั พ ยากรน า สอบถามว่า มี ข้ อ แนะน าอย่ า งไร
ต่อสมาชิกกองทุนฯ ที่อายุงานเหลือไม่ถึง 5 ปี หลังเกษียณอายุแล้วจะทาอย่างไร จะคงเงินหรือลงทุนต่อ
บลจ.เอ็มเอฟซี ชีแจงว่า แนวโน้มตลาดดอกเบียเป็นขาลง ถึงแม้ว่าตลาดโลกจะมีขึนบ้าง เทียบตลาดดอกเบีย
กับตราสารทุนเฉลี่ย 5 ปี ผลตอบแทนอยู่ที่ 10% เฉลี่ยในระยะยาวแล้ว ตลาดตราสารทุน ขันต่าเฉลี่ย 10 – 13%
ใน 10 ปีย้อนหลัง ตลาดตราสารหนีดอกเบียค่อนข้างต่ามากเฉลี่ย 2 – 3% ย้อนหลัง แต่ปัจจุบันไม่ถึง 2% ดอกเบีย
ประมาณ 1 กว่าๆ สมาชิกกองทุนฯ ที่ลงทุนรูปแบบที่ 1 ลงตราสารหนี 100% จะขาดทุนจากอัตราเงินเฟ้อ ดังนันจึง
อยากให้ลงทุนในรูปแบบที่มีตราสารทุนบ้างอย่างน้อย 10% เพื่อให้ผลตอบแทนมากกว่าอัตราเงินเฟ้อ สิ่งที่สาคัญที่สุด
ทีค่ ณะกรรมการกองทุนฯ ได้แนะนาคือ การออมเพิ่มขึน โดยเฉพาะเงินสะสมที่เป็นสิ่งที่ทาให้เงินกองทุนฯของสมาชิก
กองทุนฯ เพิ่มขึน โดยเฉพาะสมาชิกกองทุนฯ ที่อายุงานเหลือไม่ถึง 5 ปี จะเกษียณ ควรสะสมเงินกองทุนฯ ถึง 15%
นอกจากนีการออมเงินเข้ากองทุนฯ เยอะก็เป็นส่วนให้หักภาษีได้มากขึน หากยังลดหย่อนภาษีไม่พอ แนะนากองทุน
RMF, LTF ไปเพิ่มได้อีก ดังนัน หลักการลงทุนต้องออมให้มากขึนก่อนไปเลือกรูปแบบการลงทุน หากออมน้อยก็ต้อง
ไปเสี่ยงในการหาผลตอบแทนมากขึนแทน ดังนันสมาชิกกองทุนฯ ที่อายุงานเหลืออีก 5 ปี ให้เน้นออมให้มากขึน
ส่วนหนึ่งลงทุน RMF, LTF ออมมากขึนการเลือกแผนก็เสี่ยงได้น้อยลง อาจจะอยู่แผน 3 คือ ตราสารทุนฯ 15 % ได้
นายวัชรินทร์ งามสง่า ช่างโยธา 4 กองควบคุมการก่อสร้าง 3 สอบถามว่า รูปแบบการลงทุน 6 รูปแบบ
ตอนนี หากใน 10 ปี 20 ปีข้างหน้า มีอัตราการเติบโตจะกี่เปอร์เซ็นต์ คาดการณ์ได้หรือไม่
บลจ.กสิกรไทย ชีแจงว่า ในส่วนข้อมูลตรงนีคงต้องเป็นการบ้าน เพราะต้องใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
นางสาวอรชุดา โลหะกิจเสถียร นักวิเคราะห์ระบบงาน 7 กองบริหารความเสี่ยง สอบถามว่า กรณีลงทุนใน
หุ้น GL, PTG บริษัทจัดการมีการบริหารอย่างไรในการป้องกันเงินต้นของสมาชิกกองทุนฯ
บลจ. เอ็มเอฟซี ชีแจงว่า การบริหารพอร์ตจะมีตราสารทุนที่ต้องมีการกระจายความเสี่ยง คือ ไม่ได้ซือ
ตราสารทุนตัวใดตัวหนึ่ง ตราสารทุนแต่ละตัวจะมีความเสี่ยงเฉพาะๆ ตัว นันได้ตลอดเวลา โดยหลักการลงทุนต้องมี
ตราสารทุนหลายกลุ่มหลายตัว ปัจจุบันในพอร์ตมีตราสารทุนประมาณ 30 – 35 ตัว บางครังมีถึง 40 ตัว เพื่อป้องกันว่า
หากเกิดเหตุการณ์ใด ตราสารทุนตัวนันจะไม่ทาให้พอร์ตเสียหาย เหตุการณ์เกิดขึนได้หลายรูปแบบ เช่น บริษัทอาจ
เกิดความไฟไหม้ก็จะเกิดความเสียหายกับหุ้นของบริษัทนัน ดังนันการกระจายการลงทุนก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่ว ยรักษา
ผลตอบแทน ส่ ว นหุ้ น GL เป็ น บริ ษั ท ที่ บลจ.เอ็ ม เอฟซี ลงทุ น โดยมองที่ ทิ ศ ทางการหาผลการดาเนิ น งานที่ มี
การเจริญเติบโตที่ดี ประเทศไทยในปีที่ผ่านมา การขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่ดีมากนัก ระดับ 3 สิ่งที่จะทาให้บริษัท
ขยายตั ว ได้ ม าก คื อ อาศั ย ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในภู มิ ภ าคที่ มี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตที่ สู ง กว่ า เช่ น กั ม พู ช า พม่ า
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 5 – 6 % เป็นประโยชน์ที่จะได้ GL ประสบความสาเร็จสูงมากในการขยายธุรกิจไปใน
ภูมิภาค แต่ผ ลที่เกิดขึนคือ ความเห็ นผู้ ตรวจสอบบัญชีในการบันทึกบัญชีไม่น่าจะถูกต้อง ทางสานักงาน ก.ล.ต.
พยายามให้ บริษัทชีแจง ส่งผลให้ราคาหุ้น ถูกกระทบ บลจ.เอ็มเอฟซี มีมาตรการคือ ไม่ได้ขายหุ้นดังกล่าวที่ราคา
20 บาท แต่ขายเฉลี่ยที่ราคา 40 บาท รับผลขาดทุนระดับหนึ่ง ช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมาได้รับผลกระทบกับจากหุ้น
ขนาดกลางและขนาดเล็กอยู่บ้าง เพราะราคามีการปรับตัว ระยะเวลาช่วงต่อไปก็จะมีการปรับพอร์ต และพัฒนา
ในทิศทางที่ดีขึน
นางสาวอรชุดา โลหะกิจเสถียร นักวิเคราะห์ระบบงาน 7 กองบริหารความเสี่ย ง สอบถามว่า หลังจากนี
จะปรับพอร์ตการลงทุนไปในทิศทางใด
บลจ.เอ็มเอฟซี ชีแจงว่า หุ้นขนาดกลาง และขนาดเล็กที่ผ่านมาราคาปรับขึนค่อนข้างสูง จึงได้รับผลกระทบ
ดังนันจากภาพรวมเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวดีขึน ประโยชน์โดยรวมที่จะได้รับจะเป็นหุ้น ขนาดใหญ่ พอร์ตของ บลจ.เอ็มเอฟซี
จะถูกเคลื่อนย้ายเข้าสู่หุ้นขนาดใหญ่มากขึนในช่วงหลัง นอกจากนีจากภาพเศรษฐกิจที่ดีขึน ราคาหุ้นไม่ได้ปรับตัวสูง
และเป็ น ช่ว งปั น ผล จึ งได้รั บ ประโยชน์ จ ากเหตุ การณ์ดั งกล่ าว คาดว่า ในระยะยาวอีก 8 – 9 เดื อน น่า จะสร้า ง
ผลตอบแทนในระดับที่ดีขึนเรื่อยๆ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของกองทุนฯ ประจาปี 2559
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วาระที่ 4 เรื่อง รับรองงบการเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจาปี 2559
ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ได้รายงานรายละเอียดงบการเงินของกองทุนสารองเลียงชีพ
การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจาปี 2559 สาหรับงวดบัญชีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้สมาชิก
พิจารณารับรอง สมาชิกพิจารณาแล้วรับรองเป็นเอกฉันท์
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมรับรองงบการเงินของกองทุนสารองเลียงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจาปี 2559
สาหรับงวดบัญชีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเอกฉันท์
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

(นางสุพรรณี แก่นกระจ่าง)
หัวหน้างานกองทุนสารองเลียงชีพ
กองบริหารกองทุน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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(นายมณเฑียรทอง ธนเศรษฐ์)
ผู้อานวยการกองบริหารกองทุน
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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วาระที่
3
เรื่อง รับทราบผลการดาเนินงานของกองทุนฯ
ประจาปี 2560
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เรื่องที่ 1 ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ประจาปี 2560
1. ดาเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “เรียนรู้การลงทุนกับ Investory
Museum and Knowledge & Resource Center” รุ่นที่ 1 – 2/2560
ในปี 2560 คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติให้จัดโครงการศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อเข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investory Museum and Knowledge &
Resource Center) และห้องสมุดมารวย จานวน 2 วัน ในวันที่ 2 และ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 8.30 –
13.00 น. ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมโครงการจานวน 100 คน
2. ดาเนินการจัดโครงการสารวจความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ต่อรูปแบบการลงทุน
ในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประจาปี 2560
ในปี 2560 คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติให้จัดทาโครงการสารวจความคิดเห็นของสมาชิกกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ต่อรูปแบบการลงทุนในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประจาปี 2560 ผ่านระบบ Intranet ของ กปภ.
ซึ่งได้เปิดระบบ Intranet ให้สมาชิกกองทุนได้ตอบแบบสารวจฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2560
มีสมาชิกตอบแบบสารวจฯ จานวนทั้ งสิ้น 3,550 ราย โดยสมาชิกทุกหน่วยงาน ทุกช่วงอายุให้ความร่วมมือ
ตอบแบบสารวจฯ ครบทุกเงื่อนไขของการทาแบบสารวจฯ ครั้งนี้ และจากผลสรุปการสารวจความคิดเห็นฯ
สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่มีความต้องการให้กองทุนฯ เพิ่มรูปแบบการลงทุนในตราสารทุนมากกว่า 25% ส่งผลให้
ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ มีมติ เห็นชอบให้เพิ่มรูปแบบการลงทุนรูปแบบที่ 7 เป็น ลงทุนในนโยบาย
ตราสารหนี้ 70% ลงทุนในนโยบายตราสารทุน 30% และเพิ่มรูปแบบการลงทุนที่ 8 เป็นการเลือกลงทุนด้วยตนเอง
(Do It Yourself : DIY) ที่สามารถลงทุนในตราสารทุนได้ไม่เกิน 50% โดยสัดส่วนที่เลือกลงทุนจะต้องลงท้ายด้วย
0 หรือ 5 เท่านั้น เป็นดังนี้
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ
นโยบายตราสารหนี้
รูปแบบการลงทุนที่ 1
รูปแบบการลงทุนที่ 2
รูปแบบการลงทุนที่ 3
รูปแบบการลงทุนที่ 4
รูปแบบการลงทุนที่ 5
รูปแบบการลงทุนที่ 6
รูปแบบการลงทุนที่ 7
รูปแบบการลงทุนที่ 8
54

100%
95%
90%
85%
80%
75%

นโยบายตราสารทุน
0%
5%
10%
15%
20%
25%

70%
30%
--------------Do It Yourself : DIY -----------------
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3. ดาเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุน ประจาปี 2560 – 2561
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 คณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ
ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ประจาปี 2560 –
2561 ในอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 180,000.-บาท
4. ดาเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุนประจาปี 2559
คณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ได้ดาเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกกองทุน
ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารประปาวิวัฒน์ สานักงานใหญ่ กปภ. มีสมาชิก
เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 805 คน
5. การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เกษียณสุขใจ เตรียมได้ด้วยตนเอง Retire rich Do-it-yourself”
ในระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2560 กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 ได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตร “การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ให้กับผู้บริหารระดับต้นและผู้ปฏิบัติงาน จานวน 3 รุ่น ผู้เ ข้าอบรมทั้งสิ้น
169 คน ซึ่งกองบริหารกองทุนได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ และวิทยากรจาก บลจ.กสิกรไทย และ บลจ.เอ็มเอฟซี ไปบรรยาย
ในหัวข้อ “เกษียณสุขใจ เตรียมได้ด้วยตนเอง Retire rich Do-it-yourself” และได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วม
อบรมด้วยดี อันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นโอกาสในการให้ความรู้พนักงาน โดยกองบริหารกองทุนจะประสานงาน
ร่วมกับกองฝึกอบรมภูมิภาคต่างๆ เพื่อสอดแทรกเนื้อหาความรู้กองทุนสารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ต่อไป
6. การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับกองทุนฯ หมวด 2 คานิยาม หมวด 10 การจ่ายเงินจากกองทุน หมวด 15
การคงเงินไว้ในกองทุน หมวด 16 การขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด และ หมวด 17 การเลือกนโยบายการลงทุน
ของสมาชิกกองทุน
ในคราวประชุมคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560
คณะกรรมการกองทุน ฯ ได้มีมติแก้ไขข้อบั งคับกองทุนหมวด 2 คานิยาม หมวด 10 การจ่ายเงินจากกองทุน
หมวด 15 การคงเงินไว้ในกองทุน หมวด 16 การขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด และ หมวด 17 การเลือกนโยบาย
การลงทุนของสมาชิกกองทุน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนี้
หมวด 2 คานิยาม
“สมาชิกคงเงิน” หมายความถึง สมาชิกที่ออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด และได้แสดงเจตนาขอคงเงิน
ไว้ในกองทุนให้คณะกรรมการกองทุนทราบตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดการกาหนด
“สมาชิกรับเงินจากกองทุนเป็นงวด” หมายความถึง สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะการเกษียณอายุ
หรือออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใดเมื่อมีอายุไม่ต่ากว่า 55 ปีบริบูรณ์ และได้แสดงเจตนาขอรับเงินจากกองทุน
เป็นงวดให้คณะกรรมการกองทุนทราบตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดการกาหนด
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หมวด 10 การจ่ายเงินจากกองทุน
ข้อ 10.7 (4) กรณีให้ออกจากงานไว้ก่อนเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูก
ตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ให้รอจ่ายเงินสะสม เงินสมทบ
และผลประโยชน์ไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ขอตัดออก เนื่องจากขัดต่อ พ.ร.บ. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
หมวด 15 การคงเงินไว้ในกองทุน
ข้อ 15.1 สมาชิกสามารถคงเงินทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับไว้ในกองทุนได้ โดยไม่จากัดระยะเวลา และ
ยังคงเป็นสมาชิกคงเงินของกองทุนในระหว่างเวลาดังกล่าว
หมวด 16 การขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด
ข้อ 16.1 สมาชิกสามารถแจ้งขอรับเงินเป็นงวดได้ไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด โดยไม่จากัดระยะเวลาการขอรับเงินเป็นงวด และยังคงเป็นสมาชิกรับเงินจาก
กองทุนเป็นงวดของกองทุนในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว โดยระบุจานวนเงินที่ต้องการรับในแต่ละงวด ตาม
แบบฟอร์มที่บริษัทจัดการกาหนด การเปลี่ยนแปลงงวดการรับเงินสามารถเปลี่ยนได้ปีละ 2 ครั้ง
หมวด 17 การเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุน
ข้อ 17.4 การปรับสัดส่วนเงินลงทุนโดยอัตโนมัติ (Automatic Re-Balance)
คณะกรรมการกองทุนกาหนดให้มีการปรับสัดส่วนเงินลงทุนโดยอัตโนมัติ (Automatic Re-Balance)
โดยให้มีผลในทุกวันที่ 1 มีนาคมของทุกปี เพื่อให้คงสัดส่วนเงินลงทุนตามรูปแบบการลงทุนที่สมาชิกแสดงเจตนา
ไว้ครั้งล่าสุด
7. การจัดโครงการสัมมนา “Healthy Money Up 2017”
เมื่อวัน ที่ 25 สิ งหาคม 2560 กองบริห ารกองทุน ร่ว มกับกองบริการกลาง จัดโครงการสั มมนา
“Healthy Money Up 2017” ณ ห้องโถง อาคาร 1 กปภ. สานักงานใหญ่ จานวน 100 ท่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จาก บลจ. กสิกรไทย และโรงพยาบาลนนทเวช โดยโครงการสัมมนาดังกล่าว พนักงานให้ความสนใจเป็นจานวนมาก
ทั้งในเรื่องสุขภาพ และการลงทุนในกองทุน RMF & LTF ทาให้พนักงานได้รับความรู้ทางการเงิน และนาไป
วางแผนทางการเงินในการเกษียณอายุ ต่อไป
8. การจัดอบรมพนักงานเกษียณอายุเพื่อส่งเสริมความรู้ในการบริหารเงินหลังเกษียณอายุ ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 กปภ. ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศพนักงานเกษียณอายุ ประจาปี 2560
ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ มีผู้เข้าร่ว มอบรมประมาณ 135 คน บลจ.เอ็มเอฟซี ได้บรรยายความรู้เกี่ ยวกับ
การบริหารเงินหลังเกษียณอายุ ในการบรรยายพนักงานให้ความสนใจร่วมกิจกรรมประเมินค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ และ
รับฟังแนวทางการบริหารเงินหลังเกษียณเพื่อให้เพียงพอต่อการดารงชีพ
9. การเลือกตั้งกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ ฝ่ายสมาชิก ประจาปี 2557-2558 (ชุดที่ 9)
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ
ฝ่ายสมาชิก ประจาปี 2561-2562 (ชุดที่ 11) ดังนี้
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ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
นายเรืองศักดิ์ ตั้งศรีตะนัย
นายสุริโย บัวแก้ว
นางสาววรานันทน์ ปานสวัสดิ์
นายชนาธิป ครรชิต
นายธเนศศักดิ์ ด้วงคาจันทร์

10. ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กปภ.ฯ
ในปี 2560 คณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ กปภ.ฯ ได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อ
พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับต่างๆ การติดตามการลงทุน และดูแลให้บริษัทจัดการนาเงินกองทุนไปลงทุนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดภายใต้กรอบการลงทุนที่คณะกรรมการกองทุนฯ กาหนดไว้ร่วมกับบริษัทจัดการ
11. อบรมสัมมนา
ส่งกรรมการกองทุน และเจ้า หน้าที่ผู้ ป ฏิบัติงานกองทุน ไปสัมมนาหลักสูต รอันเป็น ประโยชน์
ต่อกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กปภ. จานวน 11 หลักสูตร ดังนี้
- วัน ที่ 18 – 19 มกราคม 2560 สัม มนาหลัก สูต ร “ก้าวทัน ภาษีเ งิน ได้บุค คลธรรมดา" ของ
กรมสรรพากร
- วัน ที่ 7 กุมภาพัน ธ์ 2560 หลักสูตร “2017 Global Investment Outlook: Selective
Opportunities โอกาสการลงทุนท่ามกลางความผันผวน” ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด
- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าร่วมประชุมหารือปั ญหาและผลกระทบที่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ประสบ ครั้งที่ 2 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- วันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2560 เข้าร่วมประชุมกลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ
(กบร.) สามัญ ครั้งที่ 1/2560
- วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2560 หลักสูตร “Happy Money, Happy Retirement Trainers” ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เข้าร่วมหารือแนวทางการขอปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
และประเด็นปัญหาที่กองทุนประสบ ครั้งที่ 3 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เข้าร่วมงาน The Retirement Plan Symposium ครั้งที่ 3 “เตรียม
ต้อนรับกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ พร้อมกับการเรียนรู้ความสาคัญของ Retirement Wellness Score”
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด
- วั น ที่ 19 กรกฎาคม 2560 เข้ า ร่ ว มสั ม มนาวางแผนทางการเงิ น รอบด้ า น ภายใต้ โ ครงการ
Financial Coordinator 3B ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (BBLAM) ร่ว มกับ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) (BKI) และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (BLA)
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- วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เข้าร่วมประชุมคณะทางานย่อยในการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2560 เข้ า ร่ ว มสั ม มนาพิ เ ศษ ในหั ว ข้ อ “Pensions & Institutional
Investment Forum – Investing & Managing a New Pensions System” ของสมาคมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
โดยความร่วมมือจาก Asia First
- วันที่ 30 พฤศจิ กายน 2560 เข้าร่วมโครงการเสวนาพิเศษ “เรามีความพร้อมหรือยังกับการมี
กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติภาคบังคับ ” ของสมาคมกองทุนสารองเลี้ยงชีพร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
12. การเปลี่ยนแปลงจานวนสมาชิกกองทุนเพิ่มขึ้นลดลงประจาปี 2560
สมาชิกกองทุนยกมา 1 มกราคม 2560
จานวน
บวก รับสมาชิกจากพนักงานบรรจุใหม่
ตั้งแต่มกราคม - ธันวาคม 2560
จานวน
รวมจานวน
หัก สมาชิกพ้นสภาพ มกราคม – ธันวาคม 2560
- ถึงแก่กรรม
16
คน
- ลาออกจากงาน
67
คน
- ให้ออกจากงาน
2
คน
- ไล่ออกจากงาน
6
คน
- เกษียณอายุ
135
คน
จานวน
คงเหลือสมาชิกกองทุนปัจจุบัน
จานวน
บวก สมาชิกรับเงินงวด
สมาชิกคงเงิน
สมาชิกกองทุน ณ 31 ธันวาคม 2560
จานวน

8,868 คน
12 คน
8,880 คน

226
8,654
12
3
8,669

สรุปข้อมูลพนักงาน กปภ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
พนักงานทีอ่ ยู่ในกองทุนสงเคราะห์
รวมพนักงาน กปภ. ทั้งสิ้น
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จานวนราย
8,654
36
8,690

เปอร์เซ็นต์
99.59
0.41
100.00

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2560 | กองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมภิ าค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

คน
คน
คน
คน
คน

13. ปี 2560 สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงเงินสะสม ดังนี้
ขอปรับเพิ่ม
ขอปรับลด
รวม

จานวน 1,364 ราย
จานวน 212 ราย
จานวน 1,576 ราย

สรุปข้อมูลอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุนฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราสะสม
3%
จานวนราย 2,076
สัดส่วน 23.99%

4%
779
9.00%

5%
1,466
16.94%

6%
388
4.49%

7%
514
5.94%

8%
157
1.81%

9%
1,468
16.96%

10%
651
7.52%

11%
215
2.48%

12%
90
1.04%

13%
25
0.29%

14%
5
0.06%

15%
820
9.48%

รวม
8,654
100.00%

เปรียบเทียบอัตราเงินสะสมตั้งแต่ปี 2556 – ธ.ค. 2560 เป็นดังนี้
สัดส่วน (%)

ปี 2556

35

ปี 2557

30

ปี 2558

25

ปี 2559

20

ปี 2560

15
10
5
0
3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

อัตราเงินสะสม

สรุปข้อมูลอัตราเงินสมทบของสมาชิกกองทุนฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราเงินสมทบ
จานวนราย
สัดส่วน

9%
5,189
59.96%

10%
1,112
12.85%

11%
2,353
27.19%

รวม
8,654
100%

14. ปี 2560 สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน ดังนี้
เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนสูงขึ้น
ลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยลง
รวม

จานวน 1,265 ราย
จานวน 69 ราย
จานวน 1,334 ราย
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กลุ่มอายุ
รูปแบบที่
ของสมาชิก
1
อายุ 21 - 30 ปี
99

รูปแบบที่
2
105

รูปแบบที่
3
178

รูปแบบที่
4
159

รูปแบบที่
5
236

รูปแบบที่
6
359

รูปแบบที่
7
20

รูปแบบที่
รวม
8 (DIY)
65
1,221

อายุ 31 - 40 ปี

373

229

455

647

641

1,253

47

153

3,798

อายุ 41 - 50 ปี

230

144

301

360

335

538

24

36

1,968

อายุ 51 - 60 ปี

376

160

278

293

245

286

13

16

1,667

รวม

1,078

638

1,212

1,459

1,457

2,436

104

270

8,654

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 สิงหาคม 2560
ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2560 กองทุนฯ ยังคงให้สมาชิกกองทุนเลือกลงทุนใน 6 รูปแบบการลงทุน
โดยมีสมาชิกกองทุนขอเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนจานวน 778 ราย ซึ่งขอเปลี่ยนมายังรูปแบบการลงทุนที่ 6 มากถึง
485 ราย หรือคิดเป็น 62.34% ของผู้ที่ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนทั้งหมด เนื่องจากสมาชิกมีความรู้เข้าใจ
การลงทุนในกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่เป็นการลงทุนในระยะยาว และเห็นความสาคัญของการออมเงินเพื่อใช้ในวัย
เกษียณมากขึ้น
รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ 5 รูปแบบที่ 6
รวม
(100 : 0)
(95 : 5)
(90 : 10) (85 : 15) (80 : 20) (75 : 25)
รูปแบบที่ 1
(100 : 0)
รูปแบบที่ 2
(95 : 5)
รูปแบบที่ 3
(90 : 10)
รูปแบบที่ 4
(85 : 15)
รูปแบบที่ 5
(80 : 20)
รูปแบบที่ 6
(75 : 25)
รวม

2
1

26

46

60

180

314

6

23

30

44

104

16

30

94

140

27

90

120

77

82

0

0

2

0

1

1

0

2

2

7

0

4

4

3

11

2

39

91

150

18
485

778

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 – 31 ธันวาคม 2560
ในช่วงเดือนกันยายน 2560 เป็นต้นมา กองทุนฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิ กกองทุนสามารถเลือกรูปแบบ
การลงทุนได้ถึงรูปแบบการลงทุนที่ 8 (เพิ่มรูปแบบการลงทุนที่ 7 และ 8 เข้ามา) โดยสามารถลงทุนในตราสารทุน
ได้สูงสุดถึง 50% และผลจากการเพิ่มรูปแบบการลงทุนพบว่า สมาชิกกองทุนให้ความสนใจลงทุนในรูปแบบ
การลงทุนที่ 8 สูงที่สุด ซึ่ง ขอเปลี่ยนมากถึ ง 277 ราย หรือคิดเป็น 49.82% ของผู้ที่ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การลงทุนทั้งหมด
60
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รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ 5 รูปแบบที่ 6 รูปแบบที่ 7 รูปแบบที่ 8
รวม
(100 : 0)
(95 : 5)
(90 : 10) (85 : 15) (80 : 20) (75 : 25) (70 : 30)
(DIY)
รูปแบบที่ 1
(100 : 0)
รูปแบบที่ 2
(95 : 5)
รูปแบบที่ 3
(90 : 10)
รูปแบบที่ 4
(85 : 15)
รูปแบบที่ 5
(80 : 20)
รูปแบบที่ 6
(75 : 25)
รูปแบบที่ 7
(70 : 30)
รูปแบบที่ 8
(DIY)
รวม

0
0

4

3

6

11

15

13

52

1

2

9

8

6

5

31

3

10

12

17

15

60

9

25

9

17

65

24

20

24

71

43

194

266

5

6

1

2

3

2

0

2

0

1

0

18

6

5

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

4

5

25

10

11

8

35

80

110

277

556
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เรื่องที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2560
กองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
รายละเอียดในการนาเสนอ
1. นโยบายตราสารหนี้
1.1 สถานภาพกองทุน
1.4 โครงสร้างรายได้
1.2 สัดส่วนการลงทุน
1.5 อัตราผลตอบแทน
1.3 รายละเอียดเงินลงทุน
2. นโยบายตราสารทุน
2.1 สถานภาพกองทุน
2.4 โครงสร้างรายได้
2.2 สัดส่วนการลงทุน
2.5 อัตราผลตอบแทน
2.3 รายละเอียดเงินลงทุน
3. อัตราผลตอบแทนย้อนหลังก่อนจัดตั้ง Master Fund
4. อัตราผลตอบแทนกองทุนแบบ Master Fund (เริ่มบริหาร 1 มกราคม 2558)
5. อัตราผลตอบแทนแยกตามแผนการลงทุน
6. สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2560 และแนวโน้มปี 2561
1. นโยบายตราสารหนี้
1.1 สถานภาพกองทุน
หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย
ส่วนของสมาชิก
เงินสะสม
ผลประโยชน์เงินสะสม
รวมส่วนของสมาชิก
ส่วนของนายจ้าง
เงินสมทบ
ผลประโยชน์เงินสมทบ
รวมส่วนของนายจ้าง
กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ
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1,062,147,517.78
297,998,622.96
1,360,146,140.74
1,848,765,933.78
800,156,277.73
2,648,922,211.51
(0.83)
4,009,068,351.42

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2560 | กองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมภิ าค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

1.2 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน ณ 31 ธันวาคม 2560
2560
ราคาทุน
บาท
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่ายุติธรรม
บาท
%

1,300,222,095.07 1,308,390,881.45

32.99

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น

457,897,605.51

457,897,605.51

11.54

บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก

449,000,000.00

449,000,000.00

11.32

ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก

234,216,532.64

235,013,375.40

5.93

11,829,437.32

11,894,358.22

0.30

1,481,987,534.91 1,504,097,767.17

37.92

ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์จากัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฏหมาย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฏหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/หรือผู้รับรอง
ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจากัดเป็นผู้ออก
รวมเงินลงทุน

3,935,153,205.45 3,966,293,987.75 100.00
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1.3 รายละเอียดเงินลงทุน
2560
ราคาทุน
(บาท)
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
1,300,222,095.07
พันธบัตรรัฐบาล
836,783,604.89
ILB217A พันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ ปีพ.ศ. 2554
148,454,769.66
LB196A พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ครั้งที่ 13
118,285,644.48
LB206A พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 10
277,715,472.52
LB21DA พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 4
147,159,589.33
LB226A พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนีเ้ งินกู้โครงการปีงบประมาณ 2559/1
135,514,127.18
LB26DA พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1
9,654,001.72
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
463,438,490.18
BOT181A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2558
3,000,990.95
BOT187A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2558
5,004,739.30
BOT192A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2560
45,033,338.83
BOT193A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2559
132,818,585.18
BOT198A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2560
83,768,236.17
BOT199A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2559
3,009,422.67
BOT203A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2560
110,333,179.00
CB18208A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/182/60
39,954,659.67
CB18906A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/60
40,515,338.41
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
SAVGHB ธนาคารอาคารสงเคราะห์
SAVGHB.I ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
SAVKTB.I ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
SAVKTB1.I ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
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457,897,605.51
27,897,605.51
322,675.82
143,314.15
179,361.67
15,794.08
8,544.65
7,249.43

ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
1,308,390,881.45 32.99
844,300,072.20 21.29
150,367,423.63 3.79
119,411,531.17 3.01
278,977,839.36 7.03
148,944,625.20 3.76
136,771,245.21 3.45
9,827,407.63 0.25
464,090,809.25 11.70
3,001,517.46 0.08
5,004,735.76 0.13
45,082,315.73 1.14
133,119,201.25 3.36
83,780,683.27 2.11
3,008,978.37 0.08
110,620,651.90 2.79
39,955,386.80 1.01
40,517,338.71 1.02
457,897,605.51 11.54
27,897,605.51 0.70
322,675.82 0.01
143,314.15 0.00
179,361.67 0.00
15,794.08 0.00
8,544.65 0.00
7,249.43 0.00
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2560
ราคาทุน

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
SAVUOB.I ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
เงินฝากประจา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
FD127625 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
FD127642 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
FD127653 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
FD127655 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
FD127672 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
FD127678 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
FD127679 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
FD127684 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
FD127686 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
FD127690 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
FD127691 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
FD127730 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
FD127731 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
NGHB200414 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
NGHB200446 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
NGHB200472 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
NGHB200482 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
NGHB200504 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
บัตรเงินฝาก
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ND000363 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ND000365 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ND000375 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ND000385 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ND000388 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

(บาท)
27,559,135.61
27,559,135.61
430,000,000.00
430,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
25,000,000.00
50,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
40,000,000.00
110,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
449,000,000.00
449,000,000.00
449,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00

ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
27,559,135.61 0.69
27,559,135.61 0.69
430,000,000.00 10.84
430,000,000.00 10.84
10,000,000.00 0.25
10,000,000.00 0.25
25,000,000.00 0.63
50,000,000.00 1.26
20,000,000.00 0.50
10,000,000.00 0.25
10,000,000.00 0.25
10,000,000.00 0.25
10,000,000.00 0.25
20,000,000.00 0.50
15,000,000.00 0.38
20,000,000.00 0.50
15,000,000.00 0.38
10,000,000.00 0.25
40,000,000.00 1.01
110,000,000.00 2.77
25,000,000.00 0.63
20,000,000.00 0.50
449,000,000.00 11.32
449,000,000.00 11.32
449,000,000.00 11.32
30,000,000.00 0.76
30,000,000.00 0.76
30,000,000.00 0.76
20,000,000.00 0.50
30,000,000.00 0.76
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2560
ราคาทุน

ND000391 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ND000397 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ND000402 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
NTBK200158 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
NTBK200164 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
NTBK200166 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
NTBK200172 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
NTBK200174 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
NTBK200182 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
NTBK200183 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
4. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
ตั๋วแลกเงิน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LHBANK18118A บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LHBANK18403A บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
พันธบัตร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
GHB18DA พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2558
หุ้นกู้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BAY182A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558/2
BAY189A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558/2
BAY193A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559
BAY196A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559/2
BAY203A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560
BAY20NA ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO193A ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559/1
TISCO195B ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560/1
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(บาท)
30,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
34,000,000.00
20,000,000.00
45,000,000.00
234,216,532.64
29,932,471.04
29,932,471.04
14,988,969.76
14,943,501.28
28,600,927.22
28,600,927.22
28,600,927.22
175,683,134.38
140,881,076.98
26,237,638.31
42,542,057.91
13,900,000.00
34,600,375.89
10,400,798.41
13,200,206.46
22,501,524.34
19,001,300.55
3,500,223.79

ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
30,000,000.00 0.76
30,000,000.00 0.76
20,000,000.00 0.50
20,000,000.00 0.50
20,000,000.00 0.50
40,000,000.00 1.01
50,000,000.00 1.26
34,000,000.00 0.86
20,000,000.00 0.50
45,000,000.00 1.13
235,013,375.40
29,936,665.10
29,936,665.10
14,990,645.46
14,946,019.64
28,875,550.99
28,875,550.99
28,875,550.99
176,201,159.31
141,315,574.42
26,265,922.68
42,624,577.71
13,944,482.14
34,771,868.67
10,516,092.70
13,192,630.52
22,551,595.82
19,050,931.97
3,500,663.85
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5.93
0.75
0.75
0.38
0.38
0.73
0.73
0.73
4.44
3.56
0.66
1.07
0.35
0.88
0.27
0.33
0.57
0.48
0.09

2560
ราคาทุน

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
UOBT193A ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559/1
5. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท
หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จากัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฏหมาย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/หรือผู้รับรอง
หุ้นกู้
บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
PTEP183A บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546

(บาท)
12,300,533.06
12,300,533.06

ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
12,333,989.07 0.31
12,333,989.07 0.31

11,829,437.32

11,894,358.22

0.30

11,829,437.32
11,829,437.32
11,829,437.32

11,894,358.22
11,894,358.22
11,894,358.22

0.30
0.30
0.30

6. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจากัดเป็นผู้ออก
1,481,987,534.91 1,504,097,767.17 37.92
หุ้นกู้
1,473,387,534.91 1,495,502,550.40 37.71
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
3,900,103.03
3,901,527.86 0.10
AEON20DA บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560/1
3,900,103.03
3,901,527.86 0.10
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
8,481,209.14
8,515,666.01 0.21
AP191B บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559
8,481,209.14
8,515,666.01 0.21
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
11,600,000.00
11,971,682.17 0.30
AWN194B บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557/6
11,600,000.00
11,971,682.17 0.30
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน)
17,800,591.14
17,889,434.67 0.45
AYCAL191A บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558/2
17,800,591.14
17,889,434.67 0.45
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จากัด (มหาชน)
2,999,608.65
3,063,269.22 0.08
BCH211A บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559
2,999,608.65
3,063,269.22 0.08
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
10,701,397.70
10,873,336.40 0.27
BCP214A บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557
10,701,397.70
10,873,336.40 0.27
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
7,000,000.00
7,215,841.77 0.18
BDMS222A บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560/2
7,000,000.00
7,215,841.77 0.18
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
121,472,782.53
123,713,505.85 3.12
BJC199A บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559/1
19,800,000.00
19,979,200.62 0.50
BJC203A บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560/1
10,022,360.00
10,232,349.50 0.26
BJC206A บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559/1
19,500,000.00
19,830,503.96 0.50
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BJC219A บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559/2
BJC21DA บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559/2
BJC223A บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560/4
BJC243A บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560/5
บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน)
BTG215A บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559
BTG227A บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560/2
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
CENTEL229A บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2559/1
CENTEL239A บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2559/2
บริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
CK197A บริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559/1
CK20NA บริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560/1
CK215A บริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560/1
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
CPALL193B บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557/6
CPALL198B บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557/6
CPALL198C บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559/1
CPALL206A บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558/2
CPALL213B บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557/7
CPALL233A บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559/2
CPALL23OA บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556/4
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
CPF198A บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555/1
CPF198B บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556/2
CPF205A บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558/1
CPF228A บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555/2
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
CPFTH207A บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559/1
CPFTH211A บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559/1

68

(บาท)
37,450,422.53
19,500,000.00
13,000,000.00
2,200,000.00
27,290,868.90
14,891,844.15
12,399,024.75
19,310,169.62
11,301,020.50
8,009,149.12
30,008,384.39
11,008,209.85
10,000,782.40
8,999,392.14
71,612,232.66
22,142,762.87
7,998,238.08
11,798,599.10
3,016,856.70
10,901,384.41
10,146,752.70
5,607,638.80
59,274,895.99
36,291,931.27
9,997,765.00
7,500,797.78
5,484,401.94
28,399,113.34
22,000,000.00
6,399,113.34

ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
37,901,028.93 0.96
20,016,320.89 0.50
13,435,998.27 0.34
2,318,103.68 0.06
27,676,551.14 0.70
14,973,920.61 0.38
12,702,630.53 0.32
19,594,559.01 0.49
11,477,063.09 0.29
8,117,495.92 0.20
30,231,694.64 0.76
11,068,370.17 0.28
10,000,889.50 0.25
9,162,434.97 0.23
73,806,622.54 1.86
22,705,048.09 0.57
8,319,392.56 0.21
11,937,645.82 0.30
3,116,486.22 0.08
11,757,008.80 0.30
10,318,544.90 0.26
5,652,496.15 0.14
62,037,415.80 1.56
37,845,176.71 0.95
10,440,240.70 0.26
7,707,439.20 0.19
6,044,559.19 0.15
28,812,732.19 0.73
22,247,971.68 0.56
6,564,760.51 0.17
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บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (มหาชน)
DTN197A บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559/1
DTN207A บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558/2
DTN213A บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560/1
DTN217A บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559/2
บริษัท อีซี่บาย จากัด (มหาชน)
EB21NA บริษัท อีซี่บาย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
GPSC219A บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560/1
GPSC249A บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560/2
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
HMPRO182A บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558
HMPRO198A บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559
HMPRO19DA บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557
HMPRO19OA บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559
HMPRO204A บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
IVL205A บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560/1
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
KCC199A บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560/2
บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
KSL192A บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560/1
KSL198A บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557
KSL199A บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557
KSL202A บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560/2
บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
KTC20OA บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2558
KTC215A บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559/2
KTC217A บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559
KTC224A บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560
KTC22OA บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560/1

(บาท)
40,195,742.04
8,300,000.00
20,195,742.04
3,300,000.00
8,400,000.00
5,200,420.47
5,200,420.47
3,100,000.00
2,300,000.00
800,000.00
61,006,884.80
3,800,000.00
19,300,000.00
7,400,000.00
8,100,000.00
22,406,884.80
3,000,265.23
3,000,265.23
2,600,000.00
2,600,000.00
53,217,726.47
9,998,896.40
18,562,534.20
4,626,502.47
20,029,793.40
92,139,632.02
10,163,719.68
49,475,781.74
15,500,000.00
10,000,130.60
7,000,000.00

ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
40,521,124.07 1.02
8,331,919.61 0.21
20,437,662.34 0.52
3,303,593.50 0.08
8,447,948.62 0.21
5,203,033.57 0.13
5,203,033.57 0.13
3,123,633.71 0.08
2,312,197.34 0.06
811,436.37 0.02
61,716,129.29 1.56
3,809,323.29 0.10
19,421,926.55 0.49
7,639,018.54 0.19
8,172,135.25 0.21
22,673,725.66 0.57
3,038,855.67 0.08
3,038,855.67 0.08
2,601,341.42 0.07
2,601,341.42 0.07
53,518,444.09 1.35
10,048,945.30 0.25
18,632,183.40 0.47
4,654,778.99 0.12
20,182,536.40 0.51
93,241,369.71 2.35
10,284,305.53 0.26
49,960,697.78 1.26
15,705,869.70 0.40
10,288,669.90 0.26
7,001,826.80 0.18
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บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LH184A บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558/1
LH18OA บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558/1
LH194A บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559
LH19OB บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559
LH204A บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558/2
LH204B บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560
LH20OB บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
MAJOR21OA บริษัท เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560
MAJOR229A บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560
บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
MBK186A บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558
MBK207A บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556
MBK229B บริษัท เเอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
MBTH188A บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จากัด ครั้งที่ 3/2558
MBTH195A บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จากัด ครั้งที่ 1/2559
MBTH209A บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จากัด ครั้งที่ 2/2560
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
MINT205A บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558/1
MINT249A บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560/1
บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด
MPSC199A บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด ครั้งที่ 1/2557/1
MPSC199B บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด ครั้งที่ 2/2558/2
MPSC229A บริษัท น้าตาลมิตรผล จากัด ครั้งที่ 2/2558/4
บริษัท เงินติดล้อ จากัด
NTL185A บริษัท เงินติดล้อ จากัด ครั้งที่ 1/2558
NTL187A บริษัท เงินติดล้อ จากัด ครั้งที่ 3/2559/2
NTL18OA บริษัท เงินติดล้อ จากัด ครั้งที่ 3/2557
NTL21DA บริษัท เงินติดล้อ จากัด ครั้งที่ 4/2560/2
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(บาท)
200,854,860.87
9,200,000.00
15,000,000.00
9,942,440.92
38,749,201.41
39,910,476.74
40,752,325.31
47,300,416.49
10,830,158.10
6,030,158.10
4,800,000.00
38,788,815.68
7,800,000.00
18,009,232.88
12,979,582.80
36,000,495.65
10,800,000.00
8,600,000.00
16,600,495.65
42,131,177.48
31,430,243.18
10,700,934.30
26,794,434.77
7,200,815.83
9,300,824.44
10,292,794.50
32,800,264.53
6,000,578.22
5,999,431.92
18,900,203.36
1,900,051.03

ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
202,508,704.09 5.11
9,231,033.19 0.23
15,094,713.00 0.38
10,020,331.23 0.25
39,133,619.94 0.99
40,421,763.98 1.02
41,219,573.29 1.04
47,387,669.46 1.19
10,907,137.67 0.27
6,055,417.80 0.15
4,851,719.87 0.12
39,404,433.45 0.99
7,836,985.59 0.20
18,412,312.50 0.46
13,155,135.36 0.33
36,077,056.12 0.91
10,831,562.58 0.27
8,618,965.26 0.22
16,626,528.28 0.42
42,646,490.26 1.07
31,857,844.93 0.80
10,788,645.33 0.27
27,373,510.77 0.69
7,473,444.70 0.19
9,456,290.87 0.24
10,443,775.20 0.26
33,176,514.67 0.84
6,029,137.38 0.15
6,017,461.74 0.15
19,227,752.65 0.48
1,902,162.90 0.05
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2560
ราคาทุน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
OISHI18DA บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558
OISHI197A บริษัท .โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
PL195A บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560
PL201A บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
PS193A บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559/1
PS19NA บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560/1
PS205A บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558/2
PS20NA บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560
PS213A บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
QH196A บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558
QH198A บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557
QH19NA บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559
QH205A บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560
QH20NA บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
SCC19OA บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555
SCC248A บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560
บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
SPALI202A บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560
SPALI209A บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558
บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน)
SPCG18DA บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558/3
SPCG19DA บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558/4
SPCG20DA บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558/5
SPCG21DA บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558/6

(บาท)
27,386,843.84
10,011,666.50
17,375,177.34
9,598,996.42
6,199,374.30
3,399,622.12
65,241,288.12
10,300,699.27
9,399,372.18
26,267,266.10
10,073,236.10
9,200,714.47
65,408,237.66
5,042,138.25
32,371,022.87
7,993,358.24
10,000,921.50
10,000,796.80
48,500,171.66
31,800,036.14
16,700,135.52
29,320,915.69
24,320,412.49
5,000,503.20
63,854,921.69
20,101,690.80
9,300,294.81
3,400,000.00
31,052,936.08

ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
27,568,652.67 0.70
10,074,748.70 0.25
17,493,903.97 0.44
9,679,398.02 0.25
6,253,894.93 0.16
3,425,503.09 0.09
66,036,504.08 1.66
10,349,420.23 0.26
9,544,602.65 0.24
26,765,496.37 0.67
10,149,136.80 0.26
9,227,848.03 0.23
66,700,855.30 1.68
5,090,151.25 0.13
33,368,314.01 0.84
8,094,643.84 0.20
10,143,212.70 0.26
10,004,533.50 0.25
50,386,632.39 1.27
33,341,538.08 0.84
17,045,094.31 0.43
29,716,871.19 0.75
24,593,582.39 0.62
5,123,288.80 0.13
64,468,040.23 1.63
20,187,771.20 0.51
9,488,305.09 0.24
3,506,267.72 0.09
31,285,696.22 0.79
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2560
ราคาทุน
(บาท)
บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
68,963,530.19
TLT188B บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด ครั้งที่ 2/2557
11,100,000.00
TLT198B บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด ครั้งที่ 3/2557
43,262,536.87
TLT205A บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด ครั้งที่ 1/2560 อายุ 3 ปี 3 เดือน
10,001,399.50
TLT208A บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จากัด ครั้งที่ 3/2560 อายุ 3 ปี
4,599,593.82
บริษัท ไทยโอริกซ์ลสี ซิ่ง จากัด
5,100,394.44
TOLC21NB บริษัท ไทยโอริกซ์ลสี ซิ่ง จากัด ครั้งที่ 1/2560/1
5,100,394.44
บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
3,200,000.00
TOP193A บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557/2
3,200,000.00
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
18,300,000.00
TU192A บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ จากัด (มหาชน) ครั้งที1่ /2557/2
5,300,000.00
TU221A บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560/2
13,000,000.00
หุ้นกู้ที่ธนาคารพาณิชย์คาประกั
้
น
8,600,000.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
8,600,000.00
EA207A บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559/2
8,600,000.00
รวมเงินลงทุนในมูลค่ายุติธรรมแสดงในงบดุล
3,935,153,205.45
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ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
69,426,955.80 1.75
11,257,070.50 0.28
43,462,681.32 1.10
10,102,907.40 0.25
4,604,296.58 0.12
5,099,637.54 0.13
5,099,637.54 0.13
3,295,856.10 0.08
3,295,856.10 0.08
18,761,529.25 0.47
5,448,028.89 0.14
13,313,500.36 0.34
8,595,216.77 0.22
8,595,216.77 0.22
8,595,216.77 0.22
3,966,293,987.75 100.00
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1.4 โครงสร้างรายได้ของกองทุน ประจาปี 2560
2560
หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้
รวมรายได้จากการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อกรรมการกองทุน
ค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
รายได้สุทธิจากการลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
กาไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์
รวมกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทรัพย์สินสุทธิจากการดาเนินงานในระหว่างงวด
รายได้ที่ไม่เกิดจากการลงทุน
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้ที่ไม่เกิดจากการลงทุน
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิ

8,776,386.90
7,032,802.73
25,937,641.73
767,418.32
46,208,916.78
88,723,166.46
(1,217,232.32)
(263,733.64)
(151,355.19)
(4,271.64)
(51,607.15)
(80,832.47)
(1,769,032.41)
86,954,134.05
10,292,022.05
(45,408.72)
15,448,433.92
25,695,047.25
112,649,181.30
0.40
0.40
112,649,181.70
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1.5 อัตราผลตอบแทน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
อัตราผลตอบแทนของกองทุน (YTD)
อัตราผลตอบแทนอ้างอิง (Benchmark)*

ณ 31 ธันวาคม 2560
21.7607 บาท
2.8068
%
2.4150
%

*อัตราผลตอบแทนอ้างอิง (Benchmark) ประกอบด้วย
30% ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 1 ปีที่กองทุนสารองเลี้ยงชีพได้รับวงเงิน 1 ล้านบาท
เฉลี่ยของ BBL, KBANK, SCB, KTB
+ 70% ของอั ตราผลตอบแทนดั ชนีอั ตราผลตอบแทนการลงทุ นในพั นธบั ตรรั ฐบาลอายุ คงที่ของ
สมาคมตราสารหนี้ไทยอายุ 3 ปี
2. นโยบายตราสารทุน
2.1 สถานภาพกองทุน
หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย
ส่วนของสมาชิก
เงินสะสม
ผลประโยชน์เงินสะสม
รวมส่วนของสมาชิก
ส่วนของนายจ้าง
เงินสมทบ
ผลประโยชน์เงินสมทบ
รวมส่วนของนายจ้าง
กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ

199,071,135.98
76,973,465.35
276,044,601.33
332,900,507.55
176,976,884.53
509,877,392.08
(0.45)
785,921,992.96

2.2 สัดส่วนการลงทุนของกองทุน ณ 31 ธันวาคม 2560
2560
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
บาท
บาท
%
16,933,779.19 16,937,007.75 2.19
12,559,670.12 12,559,670.12 1.62

พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
หุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
682,421,678.06 745,293,011.50 96.19
รวมเงินลงทุน
711,915,127.37 774,789,689.37 100.00
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2.3 รายละเอียดเงินลงทุน
ราคาทุน
(บาท)
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
CB18201B พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/91/60
CB18524A พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 47/182/60
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
SAVUOB.I ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
3. หุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้น
หุ้นสามัญ
ธุรกิจการเกษตร
GFPT บริษัท จี เอฟ พี ที จากัด (มหาชน)
MALEE บริษัท มาลีสามพราน จากัด (มหาชน)
STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
ธนาคาร
BBL ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KTB ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
TCAP บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
TMB ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้าง
EPG บริษัท อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
TOA บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

2560
ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%

16,933,779.19

16,937,007.75

2.19

16,933,779.19
4,994,994.06
11,938,785.13

16,937,007.75
4,995,139.29
11,941,868.46

2.19
0.64
1.54

12,559,670.12
12,559,670.12
12,559,670.12
12,559,670.12

12,559,670.12
12,559,670.12
12,559,670.12
12,559,670.12

1.62
1.62
1.62
1.62

682,421,678.06 745,293,011.50 96.19
682,234,476.62 745,094,771.50 96.17
21,170,039.82 19,196,193.00 2.48
1,378,822.42
1,357,830.00 0.18
6,389,907.22
5,879,025.00 0.76
13,401,310.18 11,959,338.00 1.54
121,753,878.64 129,560,167.00 16.72
30,140,208.24 31,491,800.00 4.06
26,427,087.83 29,255,200.00 3.78
17,860,385.95 18,084,480.00 2.33
24,861,071.76 24,900,000.00 3.21
3,526,569.32
3,819,375.00 0.49
2,416,379.29
2,513,400.00 0.32
16,522,176.25 19,495,912.00 2.52
39,044,976.58 37,508,638.00 4.84
2,087,383.77
1,944,730.00 0.25
35,413,048.06 33,958,408.00 4.38
1,544,544.75
1,605,500.00 0.21
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ราคาทุน
(บาท)
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
VNT บริษัท วีนิไทย จากัด (มหาชน)
พาณิชย์
BEAUTY บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
BIG บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
FN บริษัท เอฟเอ็น แฟคเตอรี่ เอ๊าท์เลท จากัด (มหาชน)
GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
HMPRO บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
MEGA บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน)
ROBINS บริษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
HUMAN บริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
SAMART บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริการรับเหมาก่อสร้าง
STEC บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง่ จากัด (มหาชน)
STPI บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จากัด (มหาชน)
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
DELTA บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
SVI บริษัท เซมิคอนดัคเตอร์ฯ จากัด (มหาชน)
พลังงานและสาธารณูปโภค
BANPU บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน)
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
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2560
ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%

17,430,362.01 21,820,955.00 2.82
6,469,124.55
9,153,675.00 1.18
8,014,655.99
9,554,000.00 1.23
2,946,581.47
3,113,280.00 0.40
61,425,041.75 73,014,370.00 9.42
2,282,002.18
4,224,480.00 0.55
4,209,773.57
3,571,200.00 0.46
6,793,612.82
8,962,800.00 1.16
31,936,757.84 39,539,500.00 5.10
4,200,828.74
3,182,650.00 0.41
1,359,935.33
1,511,300.00 0.20
4,826,124.77
5,507,840.00 0.71
2,085,009.33
2,587,200.00 0.33
3,730,997.17
3,927,400.00 0.51
45,866,286.87 47,453,410.00 6.12
23,959,807.80 25,785,000.00 3.33
2,127,557.92
2,087,400.00 0.27
2,494,685.74
3,027,200.00 0.39
4,119,605.57
4,050,000.00 0.52
3,748,309.39
2,907,450.00 0.38
9,416,320.45
9,596,360.00 1.24
9,135,686.21
6,612,945.00 0.85
4,992,671.20
4,502,160.00 0.58
4,143,015.01
2,110,785.00 0.27
5,674,135.16
4,595,510.00 0.59
3,720,971.58
3,237,650.00 0.42
1,953,163.58
1,357,860.00 0.18
150,960,271.57 172,753,785.00 22.30
16,197,592.42 17,388,150.00 2.24
1,748,570.08
1,825,600.00 0.24

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2560 | กองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมภิ าค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ราคาทุน
(บาท)
BCPG บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
BGRIM บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
BPP บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
GLOW บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
PTT บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
PTTEP บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
SPCG บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน)
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
TOP บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
TPIPP บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
สื่อและสิ่งพิมพ์
RS บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่องดื่ม
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
KSL บริษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
KTIS บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
M บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
TKN บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน)
TU บริษัท ไทยยูเนีย่ น กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
TVO บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

1,949,120.31
1,663,230.23
1,968,405.58
5,411,361.01
2,514,631.29
2,849,877.04
2,925,309.44
2,305,270.68
5,316,434.00
63,533,222.46
31,336,768.89
3,774,381.13
1,960,169.25
4,084,148.89
1,421,778.87
1,190,833.25
1,190,833.25
2,664,992.98
701,797.13
1,963,195.85
30,932,035.33
5,542,046.79
4,850,083.86
87,750.69
611,064.02
4,237,868.52
7,379,793.24
2,668,229.95
5,555,198.26

2560
ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
2,084,880.00
2,029,750.00
1,909,950.00
8,258,250.00
2,635,200.00
2,746,250.00
4,046,400.00
3,159,000.00
5,990,385.00
73,832,000.00
34,980,000.00
3,422,970.00
1,993,860.00
4,905,900.00
1,545,240.00
2,120,100.00
2,120,100.00
2,944,440.00
835,200.00
2,109,240.00
29,698,220.50
5,042,400.00
4,337,528.00
91,740.00
866,075.00
4,748,187.50
6,752,790.00
2,825,800.00
5,033,700.00
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0.27
0.26
0.25
1.07
0.34
0.35
0.52
0.41
0.77
9.53
4.51
0.44
0.26
0.63
0.20
0.27
0.27
0.38
0.11
0.27
3.83
0.65
0.56
0.01
0.11
0.61
0.87
0.36
0.65
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ราคาทุน
(บาท)
การแพทย์
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)
BH บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)
THG บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
การท่องเที่ยวและสันทนาการ
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประกันภัยและประกันชีวิต
BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
DDD บริษัท ดู เดย์ ดรีม จากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ITDSPV บริษัท ไอทีดี นิติบุคคลเฉพาะกิจ จากัด (มหาชน)
LH บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ORI บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
QH บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
SPALI บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ขนส่งและโลจิสติกส์
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
PRM บริษัท พรีมา มารีน จากัด (มหาชน)
PSL บริษัท พรีเชียสชิพปิ้ง จากัด (มหาชน)
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31,544,580.34
18,724,405.06
12,421,175.28
399,000.00
4,197,603.71
1,522,808.47
2,674,795.24
5,135,630.57
5,135,630.57
508,800.00
508,800.00
77,440,133.54
4,338,419.95
6,310,892.22
21,927,155.14
9,746,362.40
10,670,222.93
2,438,343.02
8,770,875.25
10,538,584.47
1,142,454.87
1,556,823.29
42,930,747.20
21,673,401.91
3,186,678.76
9,419,190.71
8,651,475.82

2560
ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
31,663,520.00 4.09
18,931,220.00 2.44
12,417,300.00 1.60
315,000.00 0.04
5,945,315.00 0.77
2,032,925.00 0.26
3,912,390.00 0.50
4,751,700.00 0.61
4,751,700.00 0.61
849,600.00 0.11
849,600.00 0.11
87,995,593.00 11.36
6,034,600.00 0.78
6,894,525.00 0.89
27,450,500.00 3.54
9,719,850.00 1.25
10,738,200.00 1.39
2,761,830.00 0.36
8,579,850.00 1.11
12,707,928.00 1.64
1,144,710.00 0.15
1,963,600.00 0.25
53,310,770.00 6.88
30,729,200.00 3.97
3,243,240.00 0.42
8,908,680.00 1.15
10,429,650.00 1.35

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2560 | กองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมภิ าค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ราคาทุน
(บาท)
ยานยนต์
SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี่ จากัด (มหาชน)
STANLY บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
อื่นๆ - MAI
AU บริษัท อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน)
FSMART บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SPALI.W4 บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
รวมเงินลงทุนในมูลค่ายุติธรรมแสดงในงบดุล

1,892,796.02
384,575.32
1,508,220.70
11,335,645.07
1,355,081.88
9,980,563.19
187,201.44
187,201.44
187,201.44

2560
ราคายุติธรรม
(ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)
(บาท)
%
2,310,320.00
401,120.00
1,909,200.00
10,989,220.00
1,543,300.00
9,445,920.00
198,240.00
198,240.00
198,240.00

0.30
0.05
0.25
1.42
0.20
1.22
0.03
0.03
0.03

711,915,127.37 774,789,689.37 100.00
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2.4 โครงสร้างรายได้ของกองทุน ประจาปี 2560
2560
หน่วย : บาท
รายได้จากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
รายได้เงินปันผล
รวมรายได้จากการลงทุน
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อกรรมการกองทุน
ค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
กาไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์
กาไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
ส่วนเพิ่ม (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์
รวมกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทรัพย์สินสุทธิจากการดาเนินงานในระหว่างงวด
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิ

157,737.59
326,117.07
19,852,165.63
20,336,020.29
(349,412.38)
(43,328.23)
(28,644.81)
(3,448.36)
(9,392.85)
(12,542.41)
(446,769.04)
19,889,251.25
83,765,182.95
(36,981,052.17)
23,386,790.84
70,170,921.62
90,060,172.87
90,060,172.87

2.5 อัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
อัตราผลตอบแทนของกองทุน (YTD)
อัตราผลตอบแทนอ้างอิง (Benchmark)*

ณ 31 ธันวาคม 2560
25.7619 บาท
13.1133
%
13.6603
%

*อัตราผลตอบแทนอ้างอิง (Benchmark) ประกอบด้วย
100% ผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์
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3. อัตราผลตอบแทนย้อนหลังก่อนจัดตั้ง Master Fund
อัตราผลตอบแทนกองทุน ตามปี งบประมาณ
11.00%

9.31%

8.36%

9.00%

5.19% 5.26%

4.70%
3.51% 3.87%

ต.ค. 57 - ธ.ค. 57

ต.ค. 56 - ก.ย. 57

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

ต.ค. 52 - ก.ย. 53

ต.ค. 51 - ก.ย. 52

ต.ค. 49 - ก.ย. 50

ต.ค. 48 - ก.ย. 49

ต.ค. 47 - ก.ย. 48

ต.ค. 46 - ก.ย. 47

-1.00%

0.42%

-0.07%

-0.22%

ต.ค. 54 - ก.ย. 55

1.00%

ต.ค. 53 - ก.ย. 54

3.00%

ต.ค. 50 - ก.ย. 51

5.00%

7.08%

6.71%

7.00%

4. อัตราผลตอบแทนกองทุนแบบ Master Fund ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2560
(เริ่มบริหาร 1 มกราคม 2558)
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

-5.00%
-10.00%
นโยบายตราสารหนี ้
นโยบายตราสารทุน

2558

2559

2560

3.46%
-5.65%

1.83%
20.14%

2.81%
13.11%
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5. อัตราผลตอบแทนแยกตามแผนการลงทุน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560
แผนการลงทุน
แผนการลงทุนที่ 1: ตราสารหนี้
แผนการลงทุนที่ 2: ผสม หุ้น 5%
แผนการลงทุนที่ 3: ผสม หุ้น 10%
แผนการลงทุนที่ 4: ผสม หุ้น 15%
แผนการลงทุนที่ 5: ผสม หุ้น 20%
แผนการลงทุนที่ 6: ผสม หุ้น 25%
แผนการลงทุนที่ 7: ผสม หุ้น 30%
แผนการลงทุนที่ 8: DIY
แผนการลงทุนที่ 8: DIY
แผนการลงทุนที่ 8: DIY
แผนการลงทุนที่ 8: DIY

สัดส่วนการลงทุน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
2.81%
13.11%
100%
0%
95%
5%
90%
10%
85%
15%
80%
20%
75%
25%
70%
30%
65%
35%
60%
40%
55%
45%
50%
50%

ผลตอบแทน
2.81%
3.32%
3.84%
4.35%
4.87%
5.38%
5.90%
6.42%
6.93%
7.45%
7.96%

6. สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด
ภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวได้ 3.9% เพิ่มขึ้นจากการขยายตัว 3.2% ในปี 2559 โดยเศรษฐกิจ
ในช่วง 9 เดือนแรกขยายตัวได้เฉลี่ย 3.8% โดยแรงส่งของเศรษฐกิจหลักๆ มาจากการขยายตัวของการส่งออกและ
การท่องเที่ยวที่ดีกว่าคาด การใช้จ่ายภาครัฐยังขยายตัวต่อเนื่องแม้การลงทุนของรัฐบาลช้ากว่าที่คาด ขณะที่การลงทุน
ภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังขยายตัวในระดับต่า สาหรับปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ต่อเนื่อง
ที่ระดับ 4.0% ใกล้เคียงกับปี 2560 โดยการลงทุนภาครัฐ และเอกชนจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สาคัญจากการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ รวมถึงการเร่งพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขณะที่การท่องเที่ยว
และการส่งออกยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สาคัญ แต่คาดว่าจะมีแรงส่งลดลงจากฐานที่สูงในปีก่อนหน้า
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ตลาดตราสารหนี้
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลในปี 2560 วัดจากดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 ปี ปิดเพิ่มขึ้น 2.99% จากสิ้นปี 2559 โดยเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัว
ลดลงตลอดทุกช่วงอายุและมีความชันลดลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงตั้งแต่ 0.11-0.43% เทียบกับ
สิ้นปีก่อน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นปีหลังจากปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี
2559 ซึ่งนายโดนัล ทรัมป์ ได้รับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ เนื่องจากความล่าช้าในการดาเนินนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของของนายโดนัล ทรัมป์ ทาให้ตลาดเปลี่ยนมุมมองจากเดิมที่คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะกลับมา
ขยายตัวและอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างเร็วเป็นช้าลง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง
จากสิ้ น ปี 2559 เมื่อเทีย บกับสกุลเงินอื่นๆ รวมทั้งไทยซึ่งมีส ถานะทางการเงินแข็งแกร่ งจากการเกินดุลบัญชี
เดินสะพัดต่อเนื่องจากการขยายตัวของการส่งออกและการท่องเที่ยว ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อลงทุนใน
ตลาดตราสารหนี้ไทย โดยมียอดถือครองเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จานวน 217,501 ล้านบาท เป็น 851,839 ล้านบาท
ด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยยังคงอยู่ที่ระดับ 1.50% โดย กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ใน
อัตราใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทยอยปรับสูงขึ้นอย่างช้าๆ แต่ยังอยู่ในระดับต่า โดย
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของทั้งปีอยู่ในระดับ 0.66% แนวโน้มตลาดในปี 2561 คาดว่า การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของ
เศรษฐกิจโลก และการปรับลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางประเทศหลักๆ ทั้ง Fed และ ECB
จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของของตราสารหนี้ทยอยปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามข้อจากัดด้านการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจไทยซึ่งยัง คงมีการกระจุกตัวในบางภาคส่วนและอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะยังอยู่ในระดับต่าแม้ปรับตัว
สูงขึ้นจากปีก่อน ทาให้คาดว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรไทยน่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้จากัด
กลยุทธ์การลงทุนของตราสารหนี้ คงอายุคงเหลือเฉลี่ยของตราสารหนี้ของกองทุนในระดั บเดียวกับดัชนี
เทียบวัด (Neutral) โดยจับจังหวะของการเพิ่มอายุของตราสารเมื่ออัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้นมาในระดับที่
เหมาะสม ตลอดจนมีการซื้อขายทากาไรเป็นระยะในการลงทุนพันธบัตรระยะกลางถึงยาว หาโอกาสเพิ่มการลงทุน
ในตราสารหนี้ภาคเอกชนคุณภาพดีที่ออกใหม่
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ตลาดตราสารทุน

SET Index
1,753.71 จุด
+13.7%

SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 210.77 จุด จากสิ้นปี 2559 มาปิดที่ 1,753.71 จุด คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น
13.7% โดยปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อตลาด คือ 1) ราคาน้ามันดิบ (Brent) ช่วงครึ่งแรกของปีปรับตัวขึ้นมาทาจุดต่าสุด
ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ราคา 43.73 ดอลล่าร์สหรัฐต่อบาร์เรล และทยอยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
การที่ OPEC ขยายอายุมาตรการในการคงกาลังการผลิตน้ามัน ทาให้ราคาน้ามันดิบปิดสิ้นปีทาจุดสูงสุดของปีที่
67.84 ดอลล่าร์สหรัฐต่อบาร์เรล คิดเป็นการปรับตัวจากจุดต่าสุดมาจุดสูงสุดถึงร้อยละ 55% ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่ม
พลังงาน กลุ่มปิโตรเคมี และกลุ่มเกี่ยวเนื่องกับสินค้าโภคภัณฑ์ 2) การที่นายกรัฐมนตรีประกาศกาหนดการจัด
การเลือกตั้งทั่วไปเดือน พ.ย. 61 ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าลงทุนในตลาดหุ้น
ในช่วงครึ่งหลังของปี 3) การที่สภาคองเกรสผ่านแผนปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ 4) การปรับขึ้น
ดอกเบี้ยของ FED ในเดือนธันวาคม และการที่ธนาคารต่างๆปรับลด QE ตามที่ตลาดได้คาดการณ์ไว้ รวมถึงเม็ด
เงินลงทุนของ LTF/RMF ในช่วงปลายปีส่งผลให้ตลาดปรับตัวสูงขึ้นในครึ่งหลังของปี โดยในปี 2017 ตลาดทา
จุดสูงสุดของปีที่ 1,763.36 จุด และทาจุดต่าสุดของปีที่ 1,528.78 จุด โดยตลาดไม่ค่อยตอบสนองต่อข่าวร้ายที่เข้ามา
กระทบมากนัก ในภาพรวม สภาพคล่องในตลาดและการที่นักลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนการถือครองหุ้นในตลาดไทย
ลดลง โดยนักลงทุนต่างชาติกลับยังคงมียอดขายสุทธิในตลาดไทยสูงถึง 2.58 หมื่นล้าน แต่ตลาดยังสามารถปรับตัวขึ้น
ได้ค่อนข้างดี
ด้านกลยุทธ์การลงทุน ยังคงให้น้าหนักการลงทุนตราสารทุนในระดับสูง จากภาวะดอกเบี้ยที่ยังต่า ประกอบกับ
คาดว่ารัฐ บาลจะยังคงดาเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลได้เร่งดาเนินมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจในระยะสั้น เช่น การออกมาตรการช็อปช่วยชาติในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และมาตรการช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อยเฟส 1 และ 2 ส่วนมาตรการระยะยาว ได้แก่ การประมูลงานโครงการก่อสร้ างภาครัฐฯ รวมถึงการผ่าน
ร่างกฎหมาย EEC ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต ในขณะที่ตัวเลขการส่งออกมีแนวโน้ม
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยกลยุทธ์การลงทุนจะเน้นการลงทุนหุ้นกลุ่มที่มีผลการดาเนินงานอิงปัจจัยภายในประเทศ
ที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น กลุ่มธนาคาร
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ามันที่สูงขึ้น กลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่มปิโตรเคมี เป็นต้น
ท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด ขอขอบพระคุณคณะกรรมการกองทุนและสมาชิก
กองทุนทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจแต่งตั้งบริษัทให้ดูแลเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพของสมาชิก บลจ.กสิกรไทย
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของกองทุนและสมาชิกเป็นสาคัญ
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
เศรษฐกิจไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวได้ดีที่ 3.8% (yoy) และในปี 2560 MFC คาดว่า
เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 4.0% (yoy) จากแรงขับเคลื่อนของการส่งออกสินค้าและบริการ (ท่ องเที่ยว) รวมทั้ง
การบริโภคภาคครัวเรือน ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้น แต่การลงทุนและ
การใช้จ่ายของรัฐบาลชะลอตัวลง โดยได้ปัจจัยบวกจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจของประเทศ
คูค่ ้าหลักที่ฟื้นตัวตัวเนื่อง ได้แก่ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป จีน และกลุ่ม CLMV รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก
ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ามัน ด้านอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่า ในปี 2560 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัว 0.66% (yoy) และ 0.56% (yoy) ตามลาดับ ตามทิศทางราคาน้ามันแต่ราคาอาหารสด
ไม่สูงมาก ดังนั้น ในปี 2560 คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงคงอัตราดอกเบี้ย RP 1 วัน ไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี
ตลอดทั้ ง ปี เนื่ อ งจากเป็ น ระดั บ ที่ ผ่ อ นคลายเอื้ อ ต่ อ การเติ บ โตทางเศษฐกิ จ และช่ ว ยให้ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไป
กลับสู่เป้าหมายได้
ด้านการลงทุนในตราสารหนี้ในปี 2560 ตลาดยังคงมีความต้องการลงทุนในตราสารหนี้ยังคงอยู่มาก แม้ว่า
ธนาคารกลางของสหรัฐจะเริ่มปรับ Fed Fund Rate เพิ่มขึ้น และเริ่มทยอยปรับลดขนาดของงบดุลตัวเองลง
แต่ความล่าช้าในการดาเนินนโยบายทางการคลังของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนทั่วโลก
ส่ ง ผลให้ ยั ง มี เ ม็ ด เงิ น ลงทุ น ของนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ เ ข้ า มาลงทุ น ในตราสารหนี้ ต่ อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ
คณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดยการคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ
1.50 ต่อปี เพื่อช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและ
เอกชนปรับลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลดีกับการลงทุนในตราสารหนี้เนื่องจากมูลค่าการลงทุนปรับตัวสูงขึ้น
ทาให้ในปี 2560 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐอายุ 3 ปี (ZRR 3 Yr) อยู่ที่ร้อยละ 2.99
และอัตราผลตอบแทนจากเงินฝากประจาเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งอยู่ที่ร้อยละ 1.07
ด้านตราสารทุน ภาพตลาดรวมช่วงแปดเดือนแรกของปีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,540 - 1,590 จากแนวโน้ม
เศรษฐกิจที่คาดการณ์ว่ายังโตในระดับต่า ประกอบกับการปรับลดประมาณการผลประกอบอย่างต่อเนื่องในช่วง
ครึ่งแรกของปี และธนาคารกลางสหรัฐฯปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องสองครั้งในครึ่งแรกหลังจากที่ขึ้นดอกเบี้ย
ในเดือน ธ.ค. 2559 ทั้งนี้เมื่อตัวเลขการเติบโตของการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ไทย ที่ประกาศออกมาสูงกว่าคาด
สองไตรมาสต่อกันในครึ่งปีแรกทาให้เริ่มมีการปรับประมาณการ GDP ขึ้นในครึ่งปีห ลังเข้าใกล้ 4% กอปรกับ
ทิศทางการเมืองที่มีความเสี่ยงลดลง และเริ่มมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นต่อการเลือกตั้งที่มีโอกาสเกิดในปลายปี 2561
ทาให้ตลาดเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปี โดยมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ยังคงยืนต่าต่อเนื่อง
(ถึงแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องถึง 3 ครั้งตลอดปี และเริ่มลดขนาดงบดุลของ
ธนาคารกลางเองตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 ปี 2560เป็นต้นไป) เป็นตัวช่วยหนุนให้เม็ดเงินยังไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงเช่น
ตลาดหุ้นเนื่องจากส่วนต่างผลตอบแทนคาดหวังของตลาดหุ้น (Equity Yield) เทียบกับพันธบัตรยังกว้างพอเมื่อ
เทียบกับในอดีต นอกจากนี้ยังได้ราคาน้ามันที่ปรับตัวขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 3 ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มน้ามันและปิโตรเคมีอีกแรง
แม้ว่านักลงทุนต่างชาติออกหน้าขายสุทธิ 2.57 หมื่นล้านบาททั้งปี 2560 แต่ได้กองทุนในประเทศหนุน
โดยมีสถานะซื้อสุทธิเกือบ 1.04 แสนล้านบาท ดันดัชนี SET ให้ปรับตัวขึ้นปิดสิ้นปีที่ 1,753.71 นับเป็นระดับที่ใกล้
กับจุดสูงสุดของดัชนีเมื่อต้นปี 2537 และปรับตัวขึ้น 13.66% เทียบกับปีก่อน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเทียบกับ
ตลาดในภูมิภาคที่ปรับตัวขึ้น 6 - 36% ทั้งนี้การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลกทาให้มูลค่าตลาดหุ้นของไทยยังดู
ไม่แพงเกินไปจากที่ PER ยังคงต่ากว่าหลายๆ ตลาด เช่น S&P500 และตลาดในกลุ่ม Asean ด้วยกัน
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ตลอดทั้งปี 2560 กลุ่ ม อุตสาหกรรมที่ใ ห้ ผ ลตอบแทนได้ ดีเป็น ล าดับ ต้นๆได้แก่ กลุ่ ม ปิโ ตรเคมี ขนส่ ง
ท่ อ งเที่ ย ว และ ยานยนต์ ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง ปั จ จั ย ผสมผสานระหว่ า งราคาน้ ามั น ที่ ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น การเติ บ โตของ
นักท่องเที่ยว และการฟื้นตัวของการใช้จ่ายในประเทศ ในขณะที่กลุ่มที่ให้ผลตอบแทนติดลบได้แก่ ประกันฯ (อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรลดลง) เกษตร (ราคาสินค้าเนื้อสัตว์ลดลง) รับเหมา (การประมูลโครงการขาดช่วง) และ
อิเล็กทรอนิกส์ (ค่าเงินบาทแข็งค่า)

สาหรับทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าจะยังคงสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องจาก
ในปี 2560 ซึ่งทาง บลจ.เอ็มเอฟซี คาดว่าจะขยายตัวได้ในอัตราร้อยละ 4 เนื่องจาก 1) ภาคการส่งออกได้คงได้
ประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าของไทย เช่น สหรัฐ ยุโรป และจีน 2) การเติบโตของ
จานวนนั กท่องเที่ย วที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 3) อัตราเงินเฟ้อที่ยัง คงอยู่ในระดับที่ต่า 4) การลงทุนของ
หน่วยงานภาครัฐ และ 5) อัตราดอกเบี้ยในคงอยู่ในระดับที่ต่า และสภาพคล่องในระบบการเงินยังคงมีอยู่มาก
ส่งผลให้แนวโน้มการลงทุนตราสารหนี้ในปี 2561 ยังมีแนวโน้มที่จะได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับที่ต่าลงกว่า
ที่ได้รับในปี 2560 เนื่องจากเมื่อเศรษฐกิจมีทิศทางการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ลงทุนเริ่มคาดการณ์ว่า
ธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะมีการปรับเพิ่มดอกเบี้ย และลดสภาพคล่องในระบบลง ประกอบกับการดาเนิน
นโยบายทางการเงิ น ของธนาคารกลางของกลุ่ ม ประเทศหลั ก มี ทิ ศ ทางจะเข้ ม งวดมากขึ้ น ซึ่ ง จะส่ ง ผล ให้
อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับตัวสูงขึ้นได้ (มูลค่าเงินลงทุนจะปรับลดลง)
แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ไทยปี 2561 ทาง บลจ.เอ็มเอฟซี มีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางตลาดหุ้นไทยขานรับ
ภาพเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2560 ด้วยแรงหนุนหลักจากการลงทุนภาครัฐที่เร่งตัว ขึ้นกว่า
ในอดีตและมีความชัดเจนมากขึ้น ด้านการบริโภคภายในประเทศ มีแนวโน้มฟื้นตัว รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวที่ยัง
แข็งแกร่ง แต่จับตาตัวเลขส่งออกที่อาจได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า (หากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า) และ
การลงทุนภาคเอกชนที่ยังเปราะบาง ทั้งนี้ สภาพคล่องในระบบการเงินโลกที่อยู่ระดับสูง ประกอบกับแนวโน้ม
สหรัฐฯ ที่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป สนับสนุนเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นในภูมิภาครวมถึงไทย
ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงหลักที่อาจทาให้นักลงทุนต่างชาติยังไม่กลั บเข้ามาในตลาดหุ้นไทยเต็มที่ส่วนหนึ่ง
อาจมาจากทิศทางดอกเบี้ยของ ธนาคารกลางสหรัฐที่อาจขึ้นต่อเนื่องเร็วกว่าหรือมากกว่าที่คาด แนวโน้มเศรษฐกิจ
ทั้งในและต่างประเทศที่กลับมาแผ่วลงกว่าที่ประเมิน หรือความเสี่ยงจากสถานการณ์การเมืองโลกที่ส่อเค้าไม่สงบ
มากขึ้น นอกจากนี้ ดัชนีตลาดทั่วโลกที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากในปี 2560 อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะโดนขาย
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ทากาไรได้ ซึ่งในช่วงที่ตลาดหลายแห่งมีการปรับฐานอาจดึงตลาดหุ้นไทยลงไปด้วย แต่ด้วยพื้นฐานที่ไม่ได้เปลี่ยนไป
ในทางที่ถดถอย ตลาดหุ้นน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวได้ไม่ยากนักหลังจากนั้น
กลยุทธ์การลงทุนในตราสารทุน บลจ.เอ็มเอฟซี ใช้กลยุทธ์การลงทุนในการบริหารแบบเชิงรุก (Active
Style) โดยมีการปรับน้าหนักการลงทุนในส่วนการลงทุนระหว่างเงินสด และหุ้น (Asset Allocation) รวมทั้ง
การคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ (Sector Selection) และหุ้น (Stock Selection) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ได้
ประเมินไว้ในแต่ละช่วงเวลาของปี 2561 โดยทาง บลจ.เอ็มเอฟซี เน้นการลงทุนในลักษณะการเลือกหุ้นเป็นรายตัว
โดยเน้ น ลงทุน ในหุ้ น ขนาดใหญ่ที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัว ของเศรษฐกิจ รวมถึงการคัดเลือกหลั กทรัพย์ที่มี
ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการโดดเด่นในปี 2561 ใน ขณะที่ Valuation ยังอยู่
ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการลงทุน (Investment Theme) ได้แก่ กลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก
การฟื้น ตัว ของการบริโ ภคภายในประเทศ (กลุ่มพาณิช ย์ และ กลุ่มธนาคาร) กลุ่ม ที่ได้ประโยชน์จากจานวน
นักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มโรงแรม และ กลุ่มขนส่ง) และ กลุ่มที่ได้ประโยชน์
จากการประกาศใช้ พรบ. EEC จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่างชาติ (กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี
คาดการณ์ดัชนีหุ้นไทยปลายปีอยู่ที่ระดับ 1,870 จุด ที่ P/E ratio ประมาณ 16 เท่า
ท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการและ
สมาชิกกองทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจแก่ บลจ.เอ็มเอฟซี ในการบริหารเงินของกองทุน บลจ.เอ็มเอฟซี ขอให้
คามั่นว่าจะทุ่มเทกาลังความสามารถเพื่อให้กองทุนของท่านเติบโตอย่างมั่นคง และได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับ
ที่พึงพอใจต่อไป
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วาระที่
4
เรื่อง รับรองงบการเงินของกองทุนฯ
ประจาปี 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ สมาชิกและคณะกรรมการ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ การประปาส่วนภูมภิ าค ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
ความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น ของกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ การ ประปาส่ ว นภู ม ิ ภ าค
ซึง่ จดทะเบียนแล้ว (กองทุน) ซึง่ ประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญสาหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ
ข้ า พเจ้ า เห็ น ว่ า งบการเงิ น ข้ า งต้ น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น ของกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ
การประปาส่วนภูมภิ าค ซึง่ จดทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนินงาน การเปลีย่ นแปลง
สินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ สาหรับปี ส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีค่ วร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกองทุนตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึง่ เป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ี ข้าพเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพีอ่
ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยู่ในรายงานประจาปี
แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผูส้ อบบัญชีทอ่ี ยูใ่ นรายงานนัน้ ซึง่ คาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรียม
ให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่
ต่อข้อมูลอืน่
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ การตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอืน่ มีความขัดแย้งทีม่ สี าระสาคัญกับงบการเงิน หรือกับความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ
ปรากฏว่า ข้อมูลอืน่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแล เพื่อให้ผมู้ หี น้าทีใ่ นการกากับ
ดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลทีแ่ สดงขัดต่อข้อเท็จจริง
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ความรับผิ ดชอบของผู้บริ หารต่องบการเงิ น
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทา และนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจาเป็ น
เพือ่ ให้สามารถจัดทางบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัด ท างบการเงิน ผู้บ ริห ารรับ ผิด ชอบในการประเมิน ความสามารถของกองทุ น ใน
การด าเนิ น งานต่อเนื่ อง เปิ ด เผยเรื่อ งที่เ กี่ย วกับ การด าเนิ น งานต่อเนื่ อง และการใช้เ กณฑ์การบัญชีส าหรับ
การดาเนิ น งานต่อเนื่ องเว้น แต่ผู้บ ริหารมีค วามตัง้ ใจที่จ ะเลิก กองทุน หรือ หยุด ดาเนิ น งาน หรือ ไม่ส ามารถ
ดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิ ดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อ ผิด พลาด และเสนอรายงานของผู้ส อบบัญ ชีซ่ึง รวมความเห็น ของข้า พเจ้ า อยู่ ด้ว ย ความเชื่อ มัน่ อย่ า ง
สมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมันในระดั
่
บสูงแต่ไม่ ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญที่มอี ยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุ และประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล ที่ข ดั ต่อข้อเท็จ จริงอัน เป็ นสาระสาคัญใน
งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนอง
ต่ อความเสี่ย งเหล่ า นัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่เี พีย งพอ และเหมาะสมเพื่อเป็ น เกณฑ์ใ นการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริต
จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอ มแปลง
เอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี าร
ตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกองทุน
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บ ริหารใช้ และความสมเหตุส มผลของ
ประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทาขึน้ โดยผูบ้ ริหาร

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2560 | กองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมภิ าค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

91

 สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของ
ผูบ้ ริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ ีสาระสาคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์ หรือ
สถานการณ์ทอ่ี าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดาเนินงานต่อเนื่อง
หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินทีเ่ กี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่ก ับหลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั
จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุ
ให้กองทุนต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าให้มกี ารนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
ข้า พเจ้า ได้ส่อื สารกับ ผู้ บ ริหารในเรื่องต่า งๆ ที่สาคัญ ซึ่ง รวมถึง ขอบเขต และช่ว งเวลาของ
การตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ัยสาคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ัยสาคัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ผูส้ อบบัญชีทร่ี บั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คอื นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย

(นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
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กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบดุลรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม
6
(ราคาทุน ปี 2560 : 4,647,068,332.82 บาท)
(ราคาทุน ปี 2559 : 4,446,273,585.63 บาท)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
8
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
ลูกหนี้จากการลงทุน
จากการขายหลักทรัพย์คา้ งรับ
จากเงินปั นผลและดอกเบีย้ ค้างรับ
รวมสินทรัพย์
หนี้ สิน
เจ้าหนี้จากการลงทุน
จากการซื้อหลักทรัพย์คา้ งจ่าย
เจ้าหนี้ส่วนของกองทุน
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก
เงินรอจ่ายคืนนายจ้าง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีคา้ งจ่าย
หนี้สนิ อื่น
ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ - เช็คหมดอายุ
รวมหนี้สนิ
สินทรัพย์สุทธิ

จัดการโดย
บลจ. กสิกรไทย
จากัด

2560
จัดการโดย
บลจ.เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน)

รวม

2559
รวม

2,359,239,499.79 2,381,844,177.33 4,741,083,677.12 4,501,453,705.17

4,000.00
25,489,477.50

4,000.00
1,263,525.49

8,000.00
26,753,002.99

17,363,294.39

5,721,300.17
5,721,300.17
14,332,638.38
12,016,512.36
12,317,991.81
24,334,504.17
24,591,361.03
2,396,749,489.65 2,401,150,994.80 4,797,900,484.45 4,557,740,998.97

-

1,525,356.01

1,525,356.01

33,757,196.32

17,012.71
51,039.09

17,026.52
51,078.59

34,039.23
102,117.68

4,889,492.76
-

445,745.57
12,924.13
45,000.00

525,813.82
12,893.80
45,000.00

971,559.39
25,817.93
90,000.00

1,473,229.50
85,000.00

3,520.21
6,158.48
9,678.69
151,571.14
151,571.14
248,984.00
575,241.71
2,334,898.36
2,910,140.07
40,453,902.58
2,396,174,247.94 2,398,816,096.44 4,794,990,344.38 4,517,287,096.39
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งบดุลรวม (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
2560
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์สทุ ธิ
ส่วนของกองทุน
ส่วนของสมาชิก
เงินสะสม
ผลประโยชน์เงินสะสม
รวมส่วนของสมาชิก
ส่วนของนายจ้าง
เงินสมทบ
ผลประโยชน์เงินสมทบ
รวมส่วนของนายจ้าง
ผลประโยชน์รอจัดสรร
รวมสินทรัพย์สุทธิ

2559

จัดการโดย
บลจ. กสิกรไทย
จากัด

จัดการโดย
บลจ.เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน)

รวม

รวม

630,629,081.93
186,956,658.17
817,585,740.10

630,589,571.83 1,261,218,653.76 1,137,653,384.52
188,015,430.14 374,972,088.31 338,115,626.60
818,605,001.97 1,636,190,742.07 1,475,769,011.12

1,090,833,212.37 1,090,833,228.96 2,181,666,441.33 2,062,151,441.37
487,755,296.42 489,377,865.84 977,133,162.26 979,366,646.37
1,578,588,508.79 1,580,211,094.80 3,158,799,603.59 3,041,518,087.74
(0.95)
(0.33)
(1.28)
(2.47)
2,396,174,247.94 2,398,816,096.44 4,794,990,344.38 4,517,287,096.39
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งบกาไรขาดทุนรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
จัดการโดย
หมายเหตุ บลจ. กสิกรไทย
จากัด
รายได้จากเงินลงทุน
ดอกเบีย้ รับจากเงินฝากธนาคาร
ดอกเบีย้ รับจากบัตรเงินฝาก
ดอกเบีย้ รับจากพันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง
ดอกเบีย้ รับจากตั ๋วสัญญาใช้เงินและตั ๋วแลกเงิน
ดอกเบีย้ รับจากหุน้ กู้
รายได้เงินปั นผล
รวมรายได้จากเงินลงทุน
ค่าใช้จ่าย
3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
4.1 , 7.1
ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
4.2 , 7.1
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) ทีเ่ กิดขึน้ จากเงินลงทุน
กาไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
ส่วนเพิม่ (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์
รวมรายการกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
รายได้อ่นื นอกเหนือจากการลงทุน
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้นอกเหนือจากการลงทุน
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน :
ผลประโยชน์สุทธิ

2560
จัดการโดย
บลจ.เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน)

รวม

2559
รวม

4,471,565.95
2,466,813.70
14,675,641.49
23,533,139.73
11,421,520.39
56,568,681.26

4,462,558.54
4,565,989.03
11,588,117.31
767,418.32
22,675,777.05
8,430,645.24
52,490,505.49

8,934,124.49
7,032,802.73
26,263,758.80
767,418.32
46,208,916.78
19,852,165.63
109,059,186.75

17,735,965.24
6,011,364.38
18,913,209.76
646,958.90
47,575,358.02
17,137,940.53
108,020,796.83

744,989.89
154,145.69
90,000.00
4,295.00
77,187.44
1,070,618.02
55,498,063.24

821,654.81
152,916.18
90,000.00
3,425.00
77,187.44
1,145,183.43
51,345,322.06

1,566,644.70
307,061.87
180,000.00
7,720.00
154,374.88
2,215,801.45
106,843,385.30

2,089,690.57
323,669.20
170,000.00
9,530.00
242,164.00
2,835,053.77
105,185,743.06

50,038,186.44 44,019,018.56
(13,406,773.96) (23,619,686.93)
36,631,412.48 20,399,331.63

94,057,205.00 98,812,702.31
(37,026,460.89) (45,531,768.46)
57,030,744.11 53,280,933.85

3,610,233.94
3,610,233.94
40,241,646.42

35,224,990.82
35,224,990.82
55,624,322.45

38,835,224.76
38,835,224.76
95,865,968.87

15,642,230.30
15,642,230.30
68,923,164.15

0.17
0.17

0.23
0.23

0.40
0.40

29.44
29.44

95,739,709.83 106,969,644.74

202,709,354.57

174,108,936.65
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สทุ ธิ รวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
จัดการโดย
บลจ. กสิกรไทย
จากัด
การเพิม่ ขึน้ หรือลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
ในระหว่างปี
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายได้อ่นื นอกเหนือจากการลงทุน
รวมการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงในสินทรัพย์สุทธิจาก
การดาเนินงานในระหว่างปี
การเพิม่ ขึน้ ของทุนทีไ่ ด้รบั จากสมาชิกและนายจ้าง
เงินสะสม
เงินสมทบ
เงินหรือทรัพย์สนิ รับโอน - จากกองทุนอื่น
เงินหรือทรัพย์สนิ รับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน
เงินหรือทรัพย์สนิ รับโอน - จากการคงเงิน
การลดลงของทุน/กาไรทีจ่ า่ ยคืนสมาชิกและนายจ้าง
เงินจ่ายคืนสมาชิก
เงินจ่ายคืนนายจ้าง
การปรับปรุงเงินสะสมสมทบเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ระหว่างปี
เงินหรือทรัพย์สนิ โอนออก - จากการย้ายกองทุน
เงินหรือทรัพย์สนิ โอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน
เงินหรือทรัพย์สนิ โอนออก - จากการคงเงิน
รวมการเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของส่วนสมาชิก
และนายจ้างในระหว่างปี
การเพิม่ ขึน้ หรือลดลงสุทธิของสินทรัพย์สทุ ธิระหว่างปี
สินทรัพย์สุทธิตน้ ปี
สินทรัพย์สุทธิปลายปี

2560
จัดการโดย
บลจ.เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน)

รวม

2559
รวม

55,498,063.24
36,631,412.48
3,610,233.94
0.17

51,345,322.06
20,399,331.63
35,224,990.82
0.23

106,843,385.30
57,030,744.11
38,835,224.76
0.40

105,185,743.06
53,280,933.85
15,642,230.30
29.44

95,739,709.83

106,969,644.74

202,709,354.57

174,108,936.65

108,703,620.09
146,947,220.55
2,541,821,676.18
3,565,245.94

108,703,620.21
146,947,220.71
2,516,369,007.60
3,575,166.78

217,407,240.30
293,894,441.26
5,058,190,683.78
7,140,412.72

194,364,551.01
279,114,801.99
380,921.57
9,084,033,217.92
24,252,210.96

(215,988,803.25) (215,383,320.71)
(2,475,516.74)
(2,459,927.84)
(109.77)
(109.83)
(2,541,821,676.18) (2,516,369,007.60)
(3,565,245.94)
(3,575,166.78)

(431,372,123.96)
(4,935,444.58)
(219.60)
(5,058,190,683.78)
(7,140,412.72)

(410,944,799.81)
(2,005,763.31)
(169.74)
(238,209.97)
(9,084,033,217.92)
(24,252,210.96)

37,186,410.88
132,926,120.71
2,263,248,127.23
2,396,174,247.94

74,993,893.42
277,703,247.99
4,517,287,096.39
4,794,990,344.38

60,671,331.74
234,780,268.39
4,282,506,828.00
4,517,287,096.39

37,807,482.54
144,777,127.28
2,254,038,969.16
2,398,816,096.44
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สทุ ธิ รวม (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
2560

สินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย :
เงินสะสม
ผลประโยชน์เงินสะสม
เงินสมทบ
ผลประโยชน์เงินสมทบ
ผลประโยชน์รอจัดสรร
ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ

2559

จัดการโดย

จัดการโดย

บลจ. กสิกรไทย

บลจ.เอ็มเอฟซี

จากัด

จากัด (มหาชน)

รวม

รวม

630,629,081.93

630,589,571.83

1,261,218,653.76

1,137,653,384.52

186,956,658.17

188,015,430.14

374,972,088.31

338,115,626.60

1,090,833,212.37

1,090,833,228.96

2,181,666,441.33

2,062,151,441.37

487,755,296.42

489,377,865.84

977,133,162.26

979,366,646.37

(0.95)

(0.33)

(1.28)

(2.47)

2,396,174,247.94

2,398,816,096.44

4,794,990,344.38

4,517,287,096.39
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งบกระแสเงิ นสดรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
2560
จัดการโดย

จัดการโดย

บลจ. กสิกรไทย

บลจ.เอ็มเอฟซี

จากัด

จากัด (มหาชน)

2559
รวม

รวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน :

95,739,709.83

106,969,644.74

202,709,354.57

174,108,936.65

- การซือ้ เงินลงทุน

(2,106,742,705.10) (3,622,871,348.74) (5,729,614,053.84)

(5,834,083,378.61)

- การจาหน่ายเงินลงทุน

2,019,884,041.28

3,554,731,627.76

5,574,615,669.04

5,627,876,289.99

6,216,790.21

5,017,591.51

11,234,381.72

14,533,477.86

จากเงินลงทุนสุทธิจากค่านายหน้า

(36,631,412.48)

(20,399,331.63)

(57,030,744.11)

(53,280,933.85)

การ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
การ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลงในลูกหนี้จากเงินปนั ผลและ

-

8,611,338.21

8,611,338.21

(13,877,968.10)

1,602,909.91

(1,346,053.05)

256,856.86

4,541,468.60

-

(32,231,840.31)

(32,231,840.31)

32,546,064.50

(2,372,995.67)

(2,380,340.18)

(4,753,335.85)

(808,650.72)

(196,844.21)

(274,007.97)

(470,852.18)

(708,747.07)

-

(97,412.86)

(97,412.86)

(121,262.91)

3,520.21

6,158.48

9,678.69

(9,342.29)

(3,610,233.94)

(35,224,990.82)

(38,835,224.76)

(15,642,230.30)

(26,107,219.96)

(39,488,964.86)

(65,596,184.82)

(64,926,276.25)

ผลประโยชน์สุทธิ
ปรับกระทบการเพิม่ ขึน้ สุทธิในสินทรัพย์สุทธิ
จากการดาเนินงานให้เป็ นเงินสดสุทธิทใ่ี ช้ไป
ในกิจกรรมดาเนินงาน :
การ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลงในเงินลงทุน

- การตัดจาหน่ายส่วนเกินและการเพิม่ ขึน้
ในส่วนลดของเงินลงทุนสุทธิ
- รายการกาไรหรือขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้

ดอกเบีย้ ค้างรับ
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในเจ้าหนี้จากการซือ้ เงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในเจ้าหนี้ ส่วนของกองทุน
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในเช็คค้างจ่ายคืนสมาชิก
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยค้างจ่าย
ส่วน (เพิม่ ) ลดจากการตีราคาหลักทรัพย์
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงิ นสดรวม (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
2560
จัดการโดย

จัดการโดย

บลจ. กสิกรไทย

บลจ.เอ็มเอฟซี

จากัด

จากัด (มหาชน)

2559
รวม

รวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสะสมรับเข้ากองทุน

108,703,620.09

108,703,620.21

217,407,240.30

194,364,551.01

เงินสมทบรับเข้ากองทุน

146,947,220.55

146,947,220.71

293,894,441.26

279,114,801.99

เงินหรือทรัพย์สนิ รับโอน - จากกองทุนอื่น
เงินหรือทรัพย์สนิ รับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน

-

-

-

380,921.57

2,541,821,676.18

2,516,369,007.60

5,058,190,683.78

9,084,033,217.92

3,565,245.94

3,575,166.78

7,140,412.72

24,252,210.96

เงินจ่ายคืนสมาชิก

(215,988,803.25)

(215,383,320.71)

(431,372,123.96)

(410,944,799.81)

เงินจ่ายคืนนายจ้าง

(2,475,516.74)

(2,459,927.84)

(4,935,444.58)

(2,005,763.31)

การปรับปรุงเงินสะสมสมทบเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ระหว่างปี

(109.77)

(109.83)

(219.60)

(169.74)

เงินหรือทรัพย์สนิ โอนออก - จากการย้ายกองทุน

-

-

-

เงินหรือทรัพย์สนิ รับโอน - จากการคงเงิน

เงินหรือทรัพย์สนิ โอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน
เงินหรือทรัพย์สนิ โอนออก - จากการคงเงิน

(2,541,821,676.18) (2,516,369,007.60) (5,058,190,683.78)

(238,209.97)
(9,084,033,217.92)

(3,565,245.94)

(3,575,166.78)

(7,140,412.72)

(24,252,210.96)

37,186,410.88

37,807,482.54

74,993,893.42

60,671,331.74

เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

11,079,190.92

(1,681,482.32)

9,397,708.60

(4,254,944.51)

เงินสด ณ วันต้นปี

14,414,286.58

2,949,007.81

17,363,294.39

21,618,238.90

เงินสด ณ วันสิน้ ปี

25,493,477.50

1,267,525.49

26,761,002.99

17,363,294.39

4,000.00

4,000.00

8,000.00

25,489,477.50

1,263,525.49

26,753,002.99

17,363,294.39

25,493,477.50

1,267,525.49

26,761,002.99

17,363,294.39

รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิน้ ปี ประกอบด้วย :เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

-
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จัดการโดย

รวม

จัดการโดย
บลจ. เอ็มเอฟซี

2558

2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2556

2556

25

4,111,378,450.25 4,212,446,795.87
4,040,8
152,755,345.64
152,900,327.12
154,1
4,111,378,450.25
4,212,446,795.8748,9
4,406,594.29
142,930,242.62
107,039,092.03
135,7
152,755,345.64(195,595,188.55)
152,900,327.12
(2,894,038.20)
(2,083,753.01)
4,406,594.29
142,930,242.62(3,6
261,306,993.76
98,151,628.18
335,1
107,039,092.03
(195,595,188.55)
(2,894,038.20)
(2,083,753.01)
261,306,993.76(199,219,973.80)
98,151,628.18
(132,757,127.15)
(163,5
4,239,928,316.86- 4,111,378,450.25 - 4,212,4

2557

2557

(4.4856)
(0.0478)
2.2509
(4.5687)
101.3106

18.9103 %

2.4731
(0.0669)
6.0375
(3.0673)
123.3388

%

3.5065
217,414,806.84
3.2778
4,360,523,883.24
(4.4856)
(0.0478)
4,417,674,515.91
2.2509%
3.5065
(4.5687)
101.3106 3.2778

20.0922

3.5294
211,023,162.52
0.1018
4,328,094,709.67
2.4731
(0.0669)
5,338,221,199.50
6.0375
%
3.5294
(3.0673)
123.33880.1018

%

(8,993,906.71)
94,410,774.11
(21,894,844.05)
(3,551,591.78)
94,410,774.11
(51,832,262.97)
4,282,506,828.00
20.092218.9103 22.3285
22.329922.3292
- 21.3588
-20.5234
211,023,162.52
217,414,806.84
227,9
107,314,740.2022
107,426,320.8994 214,741,061.1016 211,495,058.7139 208,664,124.6902
(132,757,127.15) (199,219,973.80)
37,807,482.54 2,364,180,746.30
74,993,893.42
60,671,331.74
(51,832,262.97)
4,247,4
2,382,062,376.86
4,746,243,123.16 4,507,151,025.47 4,404,329,171.13 4,328,094,709.67 4,360,523,883.24
2,398,816,096.44 3,323,048,474.86
4,794,990,344.38
4,517,287,096.39
4,239,928,316.86
4,111,378,450.25
4,417,674,515.91
8,696,4
1,780,441,655.63
5,103,490,130.49
6,379,273,910.73 4,282,506,828.00
7,360,108,737.38 5,338,221,199.50
95,739,709.66
174,108,907.21
35,224,990.82 106,969,644.51
38,835,224.76202,709,354.17
15,642,230.30
0.17
0.23
0.40
29.44
(1,145,183.43)
(2,215,801.45)
- (2,835,053.77)106,969,644.51 37,807,482.54
202,709,354.1774,993,893.42
174,108,907.21
37,186,410.88
60,671,331.74
2,396,174,247.940.23 2,398,816,096.44 0.40
4,794,990,344.38 4,517,287,096.39
29.44

2559

2,263,248,127.23
2,254,038,969.16 4,517,287,096.39 4,282,506,828.00 4,239,928,316.86
จากัด (มหาชน)
56,568,681.26
52,490,505.49
109,059,186.75
108,020,796.83
128,851,116.65
2,254,038,969.16
4,517,287,096.3957,030,744.11
4,282,506,828.00
36,631,412.48
(8,993,906.71)
20,399,331.63
53,280,933.85 4,239,928,316.86
3,610,233.94
(21,894,844.05)
15,642,230.30 128,851,116.65
52,490,505.49 35,224,990.82
109,059,186.7538,835,224.76
108,020,796.83
(1,070,618.02)
(2,835,053.77)
(3,551,591.78)
20,399,331.63 (1,145,183.43)
57,030,744.11 (2,215,801.45)
53,280,933.85

จากัดเอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
บลจ.

จัดการโดย
บลจ.กสิ
กรไทย

รวม

บาท บาท

2559

อัตราส่วนต่อสิ นทรัพย์สุทธิ วั เ ลี่ย
%
%
%
%
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
22.3285
22.3299
22.3292 %
21.3588
20.5234
2.3748
2.2978
2.3967
รายได้จากเงินลงทุนในระหว่างปี
2.2202
2.9256
จานวนหน่วยคงเหลือปลายปี
107,314,740.2022
107,426,320.8994
214,741,061.1016
211,495,058.7139
208,664,124.6902
1.5378
0.8628
1.2016
1.1821
กาไร (ขาดทุน) ทีเ่ กิดขึน้ จากเงินลงทุนในระหว่างปี
(0.2042)
สินทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี
2,364,180,746.30
4,746,243,123.16
4,507,151,025.47 0.3471 4,404,329,171.13
0.1516
1.4899
0.8182
กาไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุ2,382,062,376.86
นในระหว่างปี
(0.4971)
ค่าใช้นจในระหว่
่ายทัง้ สิน้ ในระหว่
(0.0449)
(0.0484)
(0.0467)
(0.0806)
จานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของการซือ้ ขายเงินลงทุ
างปี างปี
1,780,441,655.63
3,323,048,474.86
5,103,490,130.49
6,379,273,910.73(0.0629)7,360,108,737.38
4.0192
4.5246
รายได้
ส
ท
ุ
ธิ
จ
ากเงิ
น
ลงทุ
น
ในระหว่
า
งปี
4.2709
3.8629
อัตราส่วนต่อสิ นทรัพย์สุทธิ วั เ ลี่ย
%
%
%
%
% 2.1436
0.0000
0.0000
รายได้อ่นื นอกเหนือจากการลงทุน
0.0000
0.0000
2.3748
2.2978
2.3967 1.3461
รายได้จากเงินลงทุนในระหว่างปี
2.2202
2.9256
1.5611
1.5992
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างปี
1.5801
(1.1768)
1.5378
0.8628
1.1821
กาไร (ขาดทุน) ทีเ่ กิดขึน้ จากเงินลงทุนในระหว่าจงปี
(0.2042)
74.7437
140.55811.2016 107.5269
านวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของการซือ้ ขายเงินลงทุนในระหว่
างปี
141.5367
167.1108
0.1516
1.4899
0.8182
0.3471
กาไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนในระหว่างปี
(0.4971)
ค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้ ในระหว่างปี
(0.0449)
(0.0484)
(0.0467)
(0.0629)
(0.0806)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ
่งของงบการเงินนี้ 4.5246
4.0192
รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างปี
4.2709
3.8629
2.1436
0.0000
0.0000
รายได้อ่นื นอกเหนือจากการลงทุน
0.0000
0.0000
1.5611
1.5992
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างปี
1.5801
1.3461
(1.1768)
74.7437
140.5581
จานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของการซือ้ ขายเงินลงทุนในระหว่างปี
107.5269
141.5367
167.1108

มูลค่าสินFund
ทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
รับ อนสิ นทรัพย์สุทธิ เนื่ องจากเปลี่ยนเป็ น Master
จานวนหน่วยคงเหลือปลายปี
37,186,410.88
การเพิ่ มขึ้น (ลดลง) ของส่วนสมาชิ กและนายจ้
างปีย่ ระหว่างปี
สินาทรังในระหว่
พย์สุทธิถวั เฉลี
2,396,174,247.94
สิ นทรัพย์สุทธิ ปลายปี
จานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของการซือ้ ขายเงิ
นลงทุนในระหว่างปี

สิ นทรัพย์สุทธิ ต้นปี
จากัด
รายได้จากเงินลงทุนในระหว่างปี
2,263,248,127.23
สิ นทรัพย์สุทธิ ต้นปี
กาไร (ขาดทุน) ทีเ่ กิดขึน้ จากเงินลงทุนในระหว่างปี
กาไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนในระหว่
างปี
56,568,681.26
รายได้จากเงินลงทุนในระหว่างปี
ค่
า
ใช้
จ
า
่
ยทั
ง
้
สิ
น
้
ในระหว่
า
งปี
36,631,412.48
กาไร (ขาดทุน) ทีเ่ กิดขึน้ จากเงินลงทุนในระหว่างปี
รายได้สุทธิ จากเงิ นลงทุนในระหว่างปี
3,610,233.94
กาไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนในระหว่างปี
รายได้อื่นนอกเหนื อจากการลงทุน
(1,070,618.02)
ค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้ ในระหว่างปี
รับ อนสิ นทรัพย์สุทธิ เนื่ องจากเปลี่ยนเป็ น Master Fund
95,739,709.66
รายได้สุทธิ จากเงิ นลงทุนในระหว่างปี
การเพิ่ มขึ้น (ลดลง) ของส่วนสมาชิ กและนายจ้
างในระหว่างปี
สิ
น
ทรั
พ
ย์
ส
ท
ุ
ธิ
ป
ลายปี
0.17
รายได้อื่นนอกเหนื อจากการลงทุน

บลจ.กสิกรไทย

จัดการโดย

2560

2560

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อมูลทางการเงิ นที่ สาคัญรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบดุล - น ยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
2560

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม
6
(ราคาทุน ณ 31 ธันวาคม 2560 : 3,935,153,205.45 บาท)
(ราคาทุน ณ 31 ธันวาคม 2559 : 3,923,767,749.06 บาท)
เงินฝากธนาคาร
8
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
ลูกหนี้จากการลงทุน
จากการขายหลักทรัพย์คา้ งรับ
จากเงินปั นผลและดอกเบีย้ ค้างรับ
รวมสินทรัพย์
หนี้ สิน
เจ้าหนี้จากการลงทุน
จากการซือ้ หลักทรัพย์คา้ งจ่าย
เจ้าหนี้สว่ นของกองทุน
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก
เงินรอจ่ายคืนนายจ้าง
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีคา้ งจ่าย
หนี้สนิ อื่น
ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้ - เช็คหมดอายุ
รวมหนี้สนิ
สินทรัพย์สุทธิ

2559

จัดการโดย
บลจ. กสิกรไทย
จากัด

จัดการโดย
บลจ. เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน)

รวม

รวม

1,982,003,648.56

1,984,290,339.19

3,966,293,987.75

3,939,460,097.44

2,000.00
19,471,717.96

2,000.00
481,671.03

4,000.00
19,953,388.99

12,568,110.36

12,016,433.59

12,023,080.74

24,039,514.33

1,999,373.34
24,367,266.72

2,013,493,800.11

1,996,797,090.96

4,010,290,891.07

3,978,394,847.86

-

-

-

30,195,061.20

13,837.67
41,513.66

13,680.20
41,039.87

27,517.87
82,553.53

4,763,932.01
-

433,315.23
10,904.21
37,121.79

430,191.05
10,806.35
37,121.80

863,506.28
21,710.56
74,243.59

1,310,235.78
74,660.46

721.80
-

714.88
151,571.14

1,436.68
151,571.14

248,984.00

537,414.36

685,125.29

1,222,539.65

36,592,873.45

2,012,956,385.75

1,996,111,965.67

4,009,068,351.42

3,941,801,974.41
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งบดุล - น ยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
2560

หมายเหตุ

2559

จัดการโดย
บลจ. กสิกรไทย
จากัด

จัดการโดย
บลจ. เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน)

รวม

รวม

531,099,325.65
151,858,846.30

531,048,192.13 1,062,147,517.78
146,139,776.66
297,998,622.96

988,532,673.24
293,815,426.10

682,958,171.95

677,187,968.79 1,360,146,140.74

1,282,348,099.34

924,382,965.00
405,615,249.71

924,382,968.78 1,848,765,933.78
394,541,028.02
800,156,277.73

1,798,644,807.47
860,809,068.89

1,329,998,214.71

1,318,923,996.80 2,648,922,211.51

2,659,453,876.36

สิ นทรัพย์สทุ ธิ
ส่วนของกองทุน
ส่วนของสมาชิก
เงินสะสม
ผลประโยชน์เงินสะสม
รวมส่วนของสมาชิก
ส่วนของนายจ้าง
เงินสมทบ
ผลประโยชน์เงินสมทบ
รวมส่วนของนายจ้าง
ผลประโยชน์รอจัดสรร
รวมสินทรัพย์สุทธิ

(0.91)
2,012,956,385.75

0.08

(0.83)

(1.29)

1,996,111,965.67 4,009,068,351.42

3,941,801,974.41
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กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบกาไรขาดทุน - น ยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท

หมายเหตุ
รายได้จากเงินลงทุน
ดอกเบีย้ รับจากเงินฝากธนาคาร
ดอกเบีย้ รับจากบัตรเงินฝาก
ดอกเบีย้ รับจากพันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง
ดอกเบีย้ รับจากตั ๋วสัญญาใช้เงินและตั ๋วแลกเงิน
ดอกเบีย้ รับจากหุน้ กู้
รวมรายได้จากเงินลงทุน
ค่าใช้จา่ ย
3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
4.1 , 7.1
ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
4.2 , 7.1
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) ทีเ่ กิดขึน้ จากเงินลงทุน
กาไรจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
หัก ขาดทุนจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
ส่วนเพิม่ (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์
รวมรายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายได้อ่นื นอกเหนือจากการลงทุน
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้อ่นื นอกเหนือจากการลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน :
ผลประโยชน์สุทธิ

จัดการโดย
บลจ. กสิกรไทย
จากัด

2560
จัดการโดย
บลจ. เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน)

2559
รวม

รวม

4,462,587.07
2,466,813.70
14,631,520.30
23,533,139.73
45,094,060.80

4,313,799.83
4,565,989.03
11,306,121.43
767,418.32
22,675,777.05
43,629,105.66

8,776,386.90
7,032,802.73
25,937,641.73
767,418.32
46,208,916.78
88,723,166.46

17,676,850.79
6,011,364.38
18,543,472.19
646,958.90
47,575,358.02
90,454,004.28

610,797.46
132,339.43
75,677.59
2,190.82
65,736.23
886,741.53
44,207,319.27

606,434.86
131,394.21
75,677.60
2,080.82
66,703.39
882,290.88
42,746,814.78

1,217,232.32
263,733.64
151,355.19
4,271.64
132,439.62
1,769,032.41
86,954,134.05

1,670,295.77
283,334.68
149,320.94
5,485.12
212,636.38
2,321,072.89
88,132,931.39

1,453,075.00
(4,450.45)
1,448,624.55

8,838,947.05
(40,958.27)
8,797,988.78

10,292,022.05
(45,408.72)
10,246,613.33

11,895,263.06
(543,539.77)
11,351,723.29

10,428,748.31
10,428,748.31
11,877,372.86

5,019,685.61
5,019,685.61
13,817,674.39

15,448,433.92
15,448,433.92
25,695,047.25

(28,972,993.75)
(28,972,993.75)
(17,621,270.46)

0.17
0.17

0.23
0.23

0.40
0.40

28.14
28.14

56,084,692.30

56,564,489.40

112,649,181.70

70,511,689.07
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สทุ ธิ - น ยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
จัดการโดย
บลจ. กสิกรไทย
จากัด

2560
จัดการโดย
บลจ. เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน)

2559
รวม

รวม

การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานในระหว่างปี
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน
44,207,319.27
42,746,814.78
86,954,134.05
88,132,931.39
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน
1,448,624.55
8,797,988.78
10,246,613.33
11,351,723.29
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
10,428,748.31
5,019,685.61
15,448,433.92
(28,972,993.75)
รายได้อ่นื นอกเหนือจากการลงทุน
0.17
0.23
0.40
28.14
รวมรายการเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ดาเนินงานในระหว่างปี
56,084,692.30
56,564,489.40
112,649,181.70
70,511,689.07
การเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างปี
การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากทุนทีไ่ ด้รบั จากสมาชิกและนายจ้าง
เงินสะสม
91,930,281.13
91,930,281.21
183,860,562.34
168,136,280.89
เงินสมทบ
124,984,144.40
124,984,144.49
249,968,288.89
241,707,297.38
เงินหรือทรัพย์สนิ รับโอน - จากกองทุนอื่น
345,482.57
เงินหรือทรัพย์สนิ รับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน
2,167,313,112.68 2,147,572,751.28 4,314,885,863.96 8,001,379,917.22
เงินหรือทรัพย์สนิ รับโอน - จากการคงเงิน
2,900,447.99
2,897,663.80
5,798,111.79
22,228,525.20
การลดลงของทุน/กาไรทีจ่ า่ ยคืนสมาชิกและนายจ้าง
เงินจ่ายออกจากกองทุน
เงินจ่ายคืนสมาชิก
(196,991,473.00) (196,215,526.59) (393,206,999.59) (382,489,549.95)
เงินจ่ายคืนนายจ้าง
(2,159,219.58)
(2,145,427.03)
(4,304,646.61)
(1,694,988.45)
การปรับปรุงเงินสะสมสมทบเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ระหว่างปี
(109.77)
(109.83)
(219.60)
(126.36)
เงินหรือทรัพย์สนิ โอนออก - จากการย้ายกองทุน
(209,228.68)
เงินหรือทรัพย์สนิ โอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน
(2,196,246,424.72) (2,200,339,229.36) (4,396,585,654.08) (7,869,121,034.93)
เงินหรือทรัพย์สนิ โอนออก - จากการคงเงิน
(2,900,447.99)
(2,897,663.80)
(5,798,111.79)
(22,228,525.20)
รวมรายการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของส่วนสมาชิก
และนายจ้างในระหว่างปี
(11,169,688.86)
(34,213,115.83) (45,382,804.69)
158,054,049.69
การเพิม่ ขึน้ หรือลดลงสุทธิของสินทรัพย์สทุ ธิระหว่างปี
สินทรัพย์สุทธิตน้ ปี
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
สินทรัพย์สุทธิปลายปี ประกอบด้วย :
เงินสะสม
ผลประโยชน์เงินสะสม
เงินสมทบ
ผลประโยชน์เงินสมทบ
ผลประโยชน์รอจัดสรร
ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ

44,915,003.44
1,968,041,382.31
2,012,956,385.75

22,351,373.57
67,266,377.01
1,973,760,592.10 3,941,801,974.41
1,996,111,965.67 4,009,068,351.42

228,565,738.76
3,713,236,235.65
3,941,801,974.41

531,099,325.65
151,858,846.30
924,382,965.00
405,615,249.71
(0.91)
2,012,956,385.75

531,048,192.13 1,062,147,517.78
146,139,776.66
297,998,622.96
924,382,968.78 1,848,765,933.78
394,541,028.02
800,156,277.73
0.08
(0.83)
1,996,111,965.67 4,009,068,351.42

988,532,673.24
293,815,426.10
1,798,644,807.47
860,809,068.89
(1.29)
3,941,801,974.41
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งบกระแสเงิ นสด - น ยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
2560
จัดการโดย
บลจ. กสิกรไทย
จากัด

จัดการโดย
บลจ. เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน)

2559
รวม

รวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน :
56,084,692.30
56,564,489.40
112,649,181.70
70,511,689.07
ผลประโยชน์สุทธิ
ปรับกระทบการเพิม่ ขึน้ สุทธิในสินทรัพย์สุทธิ
จากการดาเนินงานให้เป็ นเงินสดสุทธิทใ่ี ช้ไป
ในกิจกรรมดาเนินงาน :
การ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลงในเงินลงทุน
- การซือ้ เงินลงทุน
(1,317,291,668.82) (2,581,846,139.33) (3,899,137,808.15) (4,551,366,124.37)
- การจาหน่ายเงินลงทุน
1,288,327,398.88 2,598,111,067.42 3,886,438,466.30 4,254,092,534.51
- การตัดจาหน่ายส่วนเกินและการเพิม่ ขึน้
ในส่วนลดของเงินลงทุนสุทธิ
6,260,911.40
5,299,587.39
11,560,498.79
14,903,215.43
- รายการกาไรหรือขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้
จากเงินลงทุนสุทธิจากค่านายหน้า
(1,448,624.55)
(8,797,988.78)
(10,246,613.33)
(11,351,723.29)
การ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
1,999,373.34
1,999,373.34
(1,999,373.34)
การ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลงในลูกหนี้จากเงินปั นผลและดอกเบีย้ ค้างรับ
1,601,922.09
(1,274,169.70)
327,752.39
4,301,841.71
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในเจ้าหนี้จากการซือ้ เงินลงทุน
(30,195,061.20)
(30,195,061.20)
30,195,061.20
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในเจ้าหนี้สว่ นของกองทุน
(2,321,336.38)
(2,332,524.23)
(4,653,860.61)
(563,426.16)
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
(62,518.96)
(362,916.85)
(425,435.81)
(463,367.40)
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในเช็คค้างจ่ายสมาชิก
(97,412.86)
(97,412.86)
(121,262.91)
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยค้างจ่าย
721.80
714.88
1,436.68
(2,666.07)
ส่วน (เพิม่ ) ลดจากการตีราคาหลักทรัพย์
(10,428,748.31)
(5,019,685.61)
(15,448,433.92)
28,972,993.75
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

20,722,749.45

32,049,333.87

52,772,083.32

(162,890,607.87)
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งบกระแสเงิ นสด – น ยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
2560

2559

จัดการโดย

จัดการโดย

บลจ. กสิกรไทย

บลจ. เอ็มเอฟซี

จากัด

จากัด (มหาชน)

รวม

รวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสะสมรับเข้ากองทุน

91,930,281.13

91,930,281.21

183,860,562.34

168,136,280.89

เงินสมทบรับเข้ากองทุน

124,984,144.40

124,984,144.49

249,968,288.89

241,707,297.38

เงินหรือทรัพย์สนิ รับโอน - จากกองทุนอื่น
เงินหรือทรัพย์สนิ รับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน

-

-

-

345,482.57

2,167,313,112.68

2,147,572,751.28

4,314,885,863.96

8,001,379,917.22

2,900,447.99

2,897,663.80

5,798,111.79

22,228,525.20

เงินจ่ายคืนสมาชิก

(196,991,473.00)

(196,215,526.59)

(393,206,999.59)

(382,489,549.95)

เงินจ่ายคืนนายจ้าง

(2,159,219.58)

(2,145,427.03)

(4,304,646.61)

(1,694,988.45)

(109.77)

(109.83)

(219.60)

(126.36)

เงินหรือทรัพย์สนิ รับโอน - จากการคงเงิน

การปรับปรุงเงินสะสมสมทบเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ระหว่างปี
เงินหรือทรัพย์สนิ โอนออก - จากการย้ายกองทุน

-

-

-

(209,228.68)

เงินหรือทรัพย์สนิ โอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน (2,196,246,424.72) (2,200,339,229.36) (4,396,585,654.08) (7,869,121,034.93)
เงินหรือทรัพย์สนิ โอนออก - จากการคงเงิน

(2,900,447.99)

(2,897,663.80)

(5,798,111.79)

(22,228,525.20)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(11,169,688.86)

(34,213,115.83)

(45,382,804.69)

158,054,049.69

เงินสดเพิม่ ขึน้ หรือลดลงสุทธิ

9,553,060.59

(2,163,781.96)

7,389,278.63

(4,836,558.18)

เงินสด ณ วันต้นปี

9,920,657.37

2,647,452.99

12,568,110.36

17,404,668.54

เงินสด ณ วันสิน้ ปี

19,473,717.96

483,671.03

19,957,388.99

12,568,110.36

2,000.00

2,000.00

4,000.00

19,471,717.96

481,671.03

19,953,388.99

12,568,110.36

19,473,717.96

483,671.03

19,957,388.99

12,568,110.36

เงินสด ณ วันสิน้ ปี ประกอบด้วย
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ข้อมูลทางการเงิ นที่ สาคัญ - น ยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
2560

2559

2558

รวม

รวม

รวม

จัดการโดย

จัดการโดย

บลจ. กสิกรไทย

บลจ. เอ็มเอฟซี

จากัด

จากัด (มหาชน)

1,968,041,382.31

1,973,760,592.10

3,941,801,974.41

3,713,236,235.65

45,094,060.80

43,629,105.66

88,723,166.46

90,454,004.28

112,317,789.25

1,448,624.55

8,797,988.78

10,246,613.33

11,351,723.29

14,862,080.92

10,428,748.31

5,019,685.61

15,448,433.92

(28,972,993.75)

4,391,229.56

(886,741.53)

(882,290.88)

(1,769,032.41)

(2,321,072.89)

(2,777,370.42)

รายได้สุทธิ จากเงิ นลงทุนในระหว่างปี

56,084,692.13

56,564,489.17

112,649,181.30

70,511,660.93

128,793,729.31

รายได้อื่นนอกเหนื อจากการลงทุน

0.17

0.23

0.40

28.14

(11,169,688.86)

(34,213,115.83)

(45,382,804.69)

158,054,049.69

สิ นทรัพย์สุทธิ ต้นปี
รายได้จากเงินลงทุนในระหว่างปี
กาไร (ขาดทุน) ทีเ่ กิดขึน้ จากเงินลงทุนในระหว่างปี
กาไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนในระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้ ในระหว่างปี

การเพิ่ มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิ กและนายจ้างในระหว่างปี
รับ อนสิ นทรัพย์สุทธิ เนื่ องจากเปลี่ยนเป็ น Master Fund
สิ นทรัพย์สุทธิ ปลายปี

-

-

-

-

-

(91,322,066.44)
3,675,764,572.78

2,012,956,385.75

1,996,111,965.67

4,009,068,351.42

3,941,801,974.41

3,713,236,235.65

มูลค่าต่อหน่วยกองทุนสารองเลีย้ งชีพปลายปี

21.6991

21.8232

21.7607

21.1666

20.7866

จานวนหน่วยคงเหลือทัง้ สิน้ ปลายปี (หน่วย)

92,766,659.6557

91,467,299.3333

184,233,958.9890 186,227,105.5903 178,635,884.3388

สินทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี

2,041,679,883.90

2,027,251,948.27

4,068,931,832.17

3,936,243,430.81

3,822,098,801.54

จานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของการซือ้ ขายเงินลงทุนในระหว่างปี 1,785,061,084.15

3,282,429,451.15

5,164,985,285.92

5,319,548,346.77

5,769,074,771.65

%

%

%

%

อัตราส่วนต่อสิ นทรัพย์สุทธิ วั เ ลี่ย

%

รายได้จากเงินลงทุนในระหว่างปี

2.2087

2.1521

2.1805

2.2980

2.9386

กาไร (ขาดทุน) ทีเ่ กิดขึน้ จากเงินลงทุนในระหว่างปี

0.0710

0.4340

0.2518

0.2884

0.3888

กาไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนในระหว่างปี

0.5108

0.2476

0.3797

(0.7361)

0.1149

(0.0434)

(0.0435)

(0.0435)

(0.0590)

(0.0727)

รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างปี

2.7470

2.7902

2.7685

1.7913

3.3697

รายได้อ่นื นอกเหนือจากการลงทุนในระหว่างปี

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

การเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างปี

(0.5471)

(1.6877)

(1.1153)

4.0154

(2.3893)

จานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของการซือ้ ขายเงินลงทุนในระหว่างปี

87.4310

161.9152

126.9371

135.1428

150.9400

ค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้ ในระหว่างปี

-
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2560 | กองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมภิ าค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

107

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบดุล - น ยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
2560

2559

จัดการโดย
บลจ. เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน)

รวม

รวม

หมายเหตุ

จัดการโดย
บลจ. กสิกรไทย
จากัด

6

377,235,851.23

397,553,838.14

774,789,689.37

561,993,607.73

2,000.00

2,000.00

4,000.00

6,017,759.54

781,854.46

6,799,614.00

4,795,184.03

-

5,721,300.17

5,721,300.17

12,333,265.04

78.77

294,911.07

294,989.84

224,094.31

383,255,689.54

404,353,903.84

787,609,593.38

579,346,151.11

1,525,356.01

1,525,356.01

3,562,135.12

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุตธิ รรม
(ราคาทุน ณ 31 ธันวาคม 2560 : 711,915,127.37 บาท)
(ราคาทุน ณ 31 ธันวาคม 2559 : 522,505,836.57 บาท)
เงินฝากธนาคาร

8

เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์

-

ลูกหนี้จากการลงทุน
จากการขายหลักทรัพย์คา้ งรับ
จากเงินปั นผลและดอกเบีย้ ค้างรับ
รวมสินทรัพย์
หนี้ สิน
เจ้าหนี้จากการลงทุน
จากการซือ้ หลักทรัพย์คา้ งจ่าย

-

เจ้าหนี้สว่ นของกองทุน
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก

3,175.04

3,346.32

6,521.36

125,560.75

เงินรอจ่ายคืนนายจ้าง

9,525.43

10,038.72

19,564.15

-

12,430.34

95,622.77

108,053.11

162,993.72

ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ค้างจ่าย

2,019.92

2,087.45

4,107.37

-

ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีคา้ งจ่าย

7,878.21

7,878.20

15,756.41

10,339.54

2,798.41

5,443.60

8,242.01

-

37,827.35

1,649,773.07

1,687,600.42

3,861,029.13

383,217,862.19

402,704,130.77

785,921,992.96

575,485,121.98

ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

หนี้สนิ อื่น
ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยค้างจ่าย
รวมหนี้สนิ
สินทรัพย์สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล - น ยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
2560

หมายเหตุ

จัดการโดย
บลจ. กสิกรไทย
จากัด

จัดการโดย
บลจ. เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน)

2559
รวม

รวม

ส่วนของกองทุน
ส่วนของสมาชิก
เงินสะสม

99,529,756.28

99,541,379.70

199,071,135.98

149,120,711.28

ผลประโยชน์เงินสะสม

35,097,811.87

41,875,653.48

76,973,465.35

44,300,200.50

134,627,568.15

141,417,033.18

276,044,601.33

193,420,911.78

166,450,247.37

166,450,260.18

332,900,507.55

263,506,633.90

82,140,046.71

94,836,837.82

176,976,884.53

118,557,577.48

248,590,294.08

261,287,098.00

509,877,392.08

382,064,211.38

(0.04)

(0.41)

(0.45)

(1.18)

383,217,862.19

402,704,130.77

785,921,992.96

575,485,121.98

รวมส่วนของสมาชิก
ส่วนของนายจ้าง
เงินสมทบ
ผลประโยชน์เงินสมทบ
รวมส่วนของนายจ้าง
ผลประโยชน์รอจัดสรร
รวมสินทรัพย์สุทธิ
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งบกาไรขาดทุน - น ยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท

หมายเหตุ
รายได้จากเงินลงทุน
ดอกเบีย้ รับจากเงินฝากธนาคาร
ดอกเบีย้ รับจากบัตรเงินฝาก
ดอกเบีย้ รับจากพันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง
ดอกเบีย้ รับจากตั ๋วสัญญาใช้เงินและตั ๋วแลกเงิน
ดอกเบีย้ รับจากหุน้ กู้
รายได้เงินปั นผล
รวมรายได้จากเงินลงทุน
ค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่าใช้จา่ ย
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) ทีเ่ กิดขึน้ จากเงินลงทุน
กาไรจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
หัก ขาดทุนจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
ส่วนเพิม่ (ลด) จากการตีราคาหลักทรัพย์
รวมรายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายได้อ่นื นอกเหนือจากการลงทุน
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้อ่นื นอกเหนือจากการลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน :
ผลประโยชน์สุทธิ

3
4.1 , 7.1
4.2 , 7.1

จัดการโดย
บลจ. กสิกรไทย
จากัด

2560
จัดการโดย
บลจ. เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน)

2559
รวม

รวม

8,978.88
44,121.19
11,421,520.39
11,474,620.46

148,758.71
281,995.88
8,430,645.24
8,861,399.83

157,737.59
326,117.07
19,852,165.63
20,336,020.29

59,114.45
369,737.57
17,137,940.53
17,566,792.55

134,192.43
21,806.26
14,322.41
2,104.18
11,451.21
183,876.49
11,290,743.97

215,219.95
21,521.97
14,322.40
1,344.18
10,484.05
262,892.55
8,598,507.28

349,412.38
43,328.23
28,644.81
3,448.36
21,935.26
446,769.04
19,889,251.25

419,394.80
40,334.52
20,679.06
4,044.88
29,527.62
513,980.88
17,052,811.67

48,585,111.44
(13,402,323.51)
35,182,787.93

35,180,071.51
(23,578,728.66)
11,601,342.85

83,765,182.95
(36,981,052.17)
46,784,130.78

86,917,439.25
(44,988,228.69)
41,929,210.56

(6,818,514.37)
(6,818,514.37)
28,364,273.56

30,205,305.21
30,205,305.21
41,806,648.06

23,386,790.84
23,386,790.84
70,170,921.62

44,615,224.05
44,615,224.05
86,544,434.61

39,655,017.53

50,405,155.34

90,060,172.87

1.30
1.30
103,597,247.58
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สทุ ธิ - น ยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
จัดการโดย
บลจ. กสิกรไทย
จากัด
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานในระหว่างปี
รายได้สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุน
รายได้อ่นื นอกเหนือการลงทุน
รวมรายการเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ดาเนินงานในระหว่างปี
การเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างปี
การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สุทธิจากทุนทีไ่ ด้รบั จากสมาชิกและนายจ้าง
เงินสะสม
เงินสมทบ
เงินหรือทรัพย์สนิ รับโอน - จากกองทุนอื่น
เงินหรือทรัพย์สนิ รับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน
เงินหรือทรัพย์สนิ รับโอน - จากการคงเงิน
การลดลงของทุน/กาไรทีจ่ า่ ยคืนสมาชิกและนายจ้าง
เงินจ่ายออกจากกองทุน
เงินจ่ายคืนสมาชิก
เงินจ่ายคืนนายจ้าง
การปรับปรุงเงินสะสมสมทบเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ระหว่างปี
เงินหรือทรัพย์สนิ โอนออก - จากการย้ายกองทุน
เงินหรือทรัพย์สนิ โอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน
เงินหรือทรัพย์สนิ โอนออก - จากการคงเงิน
รวมรายการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของส่วนสมาชิก
และนายจ้างในระหว่างปี
การเพิม่ ขึน้ หรือลดลงสุทธิของสินทรัพย์สทุ ธิระหว่างปี
สินทรัพย์สุทธิตน้ ปี
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
สินทรัพย์สุทธิปลายปี ประกอบด้วย :
เงินสะสม
ผลประโยชน์เงินสะสม
เงินสมทบ
ผลประโยชน์เงินสมทบ
ผลประโยชน์รอจัดสรร
ยอดรวมสินทรัพย์สุทธิ

2560
จัดการโดย
บลจ. เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน)

รวม

2559
รวม

11,290,743.97
35,182,787.93
(6,818,514.37)
-

8,598,507.28
11,601,342.85
30,205,305.21
-

19,889,251.25
46,784,130.78
23,386,790.84
-

17,052,811.67
41,929,210.56
44,615,224.05
1.30

39,655,017.53

50,405,155.34

90,060,172.87

103,597,247.58

16,773,338.96
21,963,076.15
374,508,563.50
664,797.95

16,773,339.00
21,963,076.22
368,796,256.32
677,502.98

33,546,677.96
43,926,152.37
743,304,819.82
1,342,300.93

26,228,270.12
37,407,504.61
35,439.00
1,082,653,300.70
2,023,685.76

(18,997,330.25) (19,167,794.12)
(316,297.16)
(314,500.81)
(345,575,251.46) (316,029,778.24)
(664,797.95)
(677,502.98)

(38,165,124.37)
(28,455,249.86)
(630,797.97)
(310,774.86)
(43.38)
(28,981.29)
(661,605,029.70) (1,214,912,182.99)
(1,342,300.93)
(2,023,685.76)

48,356,099.74
88,011,117.27
295,206,744.92
383,217,862.19

72,020,598.37
122,425,753.71
280,278,377.06
402,704,130.77

120,376,698.11
210,436,870.98
575,485,121.98
785,921,992.96

(97,382,717.95)
6,214,529.63
569,270,592.35
575,485,121.98

99,529,756.28
35,097,811.87
166,450,247.37
82,140,046.71
(0.04)
383,217,862.19

99,541,379.70
41,875,653.48
166,450,260.18
94,836,837.82
(0.41)
402,704,130.77

199,071,135.98
76,973,465.35
332,900,507.55
176,976,884.53
(0.45)
785,921,992.96

149,120,711.28
44,300,200.50
263,506,633.90
118,557,577.48
(1.18)
575,485,121.98
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งบกระแสเงิ นสด - น ยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
จัดการโดย
บลจ. กสิกรไทย
จากัด

2560
จัดการโดย
บลจ. เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน)

รวม

2559
รวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน :
39,655,017.53
50,405,155.34
90,060,172.87
103,597,247.58
ผลประโยชน์สุทธิ
ปรับกระทบการเพิม่ ขึน้ สุทธิในสินทรัพย์สุทธิ
จากการดาเนินงานให้เป็ นเงินสดสุทธิทใ่ี ช้ไป
ในกิจกรรมดาเนินงาน :
การ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลงในเงินลงทุน
- การซือ้ เงินลงทุน
(789,451,036.28) (1,041,025,209.41) (1,830,476,245.69) (1,282,717,254.24)
- การจาหน่ายเงินลงทุน
731,556,642.40
956,620,560.34 1,688,177,202.74 1,373,783,755.48
- การตัดจาหน่ายส่วนเกินและการเพิม่ ขึน้
ในส่วนลดของเงินลงทุนสุทธิ
(44,121.19)
(281,995.88)
(326,117.07)
(369,737.57)
- รายการกาไรหรือขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้
จากเงินลงทุนสุทธิจากค่านายหน้า
(35,182,787.93)
(11,601,342.85)
(46,784,130.78)
(41,929,210.56)
การ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
6,611,964.87
6,611,964.87
(11,878,594.76)
การ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลงในลูกหนี้จากเงินปั นผลและดอกเบีย้ ค้างรับ
987.82
(71,883.35)
(70,895.53)
239,626.89
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในเจ้าหนี้จากการซือ้ เงินลงทุน
(2,036,779.11)
(2,036,779.11)
2,351,003.30
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในเจ้าหนี้สว่ นของกองทุน
(51,659.29)
(47,815.95)
(99,475.24)
(245,224.56)
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
(134,325.25)
88,908.88
(45,416.37)
(245,379.67)
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยค้างจ่าย
2,798.41
5,443.60
8,242.01
(6,676.22)
ส่วน (เพิม่ ) ลดจากการตีราคาหลักทรัพย์
6,818,514.37
(30,205,305.21)
(23,386,790.84)
(44,615,224.05)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
(46,829,969.41)
(71,538,298.73) (118,368,268.14)
97,964,331.62
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งบกระแสเงิ นสด – น ยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
2560
จัดการโดย

จัดการโดย

บลจ. กสิกรไทย

บลจ. เอ็มเอฟซี

จากัด

จากัด (มหาชน)

2559
รวม

รวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสะสมรับเข้ากองทุน

16,773,338.96

16,773,339.00

33,546,677.96

26,228,270.12

เงินสมทบรับเข้ากองทุน

21,963,076.15

21,963,076.22

43,926,152.37

37,407,504.61

เงินหรือทรัพย์สนิ รับโอน - จากกองทุนอื่น
เงินหรือทรัพย์สนิ รับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน

-

-

-

35,439.00

374,508,563.50

368,796,256.32

743,304,819.82

1,082,653,300.70

664,797.95

677,502.98

1,342,300.93

2,023,685.76

เงินจ่ายคืนสมาชิก

(18,997,330.25)

(19,167,794.12)

(38,165,124.37)

(28,455,249.86)

เงินจ่ายคืนนายจ้าง

(316,297.16)

(314,500.81)

(630,797.97)

(310,774.86)

การปรับปรุงเงินสะสมสมทบเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ระหว่างปี

-

-

-

(43.38)

เงินหรือทรัพย์สนิ โอนออก - จากการย้ายกองทุน

-

-

-

(28,981.29)

เงินหรือทรัพย์สนิ รับโอน - จากสมาชิกขอคงเงิน

เงินหรือทรัพย์สนิ โอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน
เงินหรือทรัพย์สนิ โอนออก - จากสมาชิกขอคงเงิน

(345,575,251.46) (316,029,778.24) (661,605,029.70) (1,214,912,182.99)
(664,797.95)

(677,502.98)

(1,342,300.93)

(2,023,685.76)

48,356,099.74

72,020,598.37

120,376,698.11

(97,382,717.95)

เงินสดเพิม่ ขึน้ หรือลดลงสุทธิ

1,526,130.33

482,299.64

2,008,429.97

581,613.67

เงินสด ณ วันต้นปี

4,493,629.21

301,554.82

4,795,184.03

4,213,570.36

เงินสด ณ วันสิน้ ปี

6,019,759.54

783,854.46

6,803,614.00

4,795,184.03

2,000.00

2,000.00

4,000.00

6,017,759.54

781,854.46

6,799,614.00

4,795,184.03

6,019,759.54

783,854.46

6,803,614.00

4,795,184.03

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสด ณ วันสิน้ ปี ประกอบด้วย
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

-
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ข้อมูลทางการเงิ นที่ สาคัญ - น ยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
2560

2559

2558

รวม

รวม

รวม

จัดการโดย

จัดการโดย

บลจ. กสิกรไทย

บลจ. เอ็มเอฟซี

จากัด

จากัด (มหาชน)

295,206,744.92

280,278,377.06

575,485,121.98

569,270,592.35

-

รายได้จากเงินลงทุนในระหว่างปี

11,474,620.46

8,861,399.83

20,336,020.29

17,566,792.55

16,533,327.40

กาไร (ขาดทุน) ทีเ่ กิดขึน้ จากเงินลงทุนในระหว่างปี

35,182,787.93

11,601,342.85

46,784,130.78

41,929,210.56

(23,855,987.63)

กาไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนในระหว่างปี

(6,818,514.37)

30,205,305.21

23,386,790.84

44,615,224.05

(26,286,073.61)

(183,876.49)

(262,892.55)

(446,769.04)

(513,980.88)

(774,221.36)

39,655,017.53

50,405,155.34

90,060,172.87

103,597,246.28

(34,382,955.20)

-

-

-

48,356,099.74

72,020,598.37

-

-

สิ นทรัพย์สุทธิ ต้นปี

ค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้ ในระหว่างปี
รายได้สุทธิ จากเงิ นลงทุนในระหว่างปี
รายได้อื่นนอกเหนื อจากการลงทุน
การเพิ่ มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิ กและนายจ้างในระหว่างปี
รับ อนสิ นทรัพย์เนื่ องจากเปลี่ยนเป็ น Master Fund
สิ นทรัพย์สุทธิ ปลายปี
มูลค่าต่อหน่วยกองทุนสารองเลีย้ งชีพปลายปี
จานวนหน่วยคงเหลือทัง้ สิน้ ปลายปี (หน่วย)
สินทรัพย์สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี
จานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของการซือ้ ขายเงินลงทุนในระหว่างปี
อัตราส่วนต่อสิ นทรัพย์สุทธิ วั เ ลี่ย
รายได้จากเงินลงทุนในระหว่างปี

120,376,698.11

1.30

-

(97,382,717.95)

39,489,803.47

-

564,163,744.08

-

383,217,862.19

402,704,130.77

785,921,992.96

575,485,121.98

569,270,592.35

26.3415

25.2336

25.7619

22.7753

18.9578

14,548,080.5465 15,959,021.5661

30,507,102.1126

25,267,953.1209

30,028,240.3514

677,311,290.99

570,907,594.66

582,230,369.60

340,382,492.96

336,928,798.03

1,438,241,433.79 1,384,051,491.45
%

%

2,817,679,641.46 1,842,143,892.79 1,886,715,349.78
%

%

%

3.3711

2.6301

3.0025

3.0770

2.8397

กาไร (ขาดทุน) ทีเ่ กิดขึน้ จากเงินลงทุนในระหว่างปี

10.3363

3.4433

6.9073

7.3443

(4.0973)

กาไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากเงินลงทุนในระหว่างปี

(2.0032)

8.9649

3.4529

7.8148

(4.5147)

ค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้ ในระหว่างปี

(0.0540)

(0.0780)

(0.0660)

(0.0900)

(0.1330)

รายได้สุทธิจากเงินลงทุนในระหว่างปี

11.6501

14.9602

13.2967

18.1461

(5.9054)

รายได้อ่นื นอกเหนือจากการลงทุนในระหว่างปี
การเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างปี
จานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของการซือ้ ขายเงินลงทุนในระหว่างปี

-

-

-

0.0000

14.2064

21.3756

17.7727

(17.0575)

6.7825

422.5368

410.7846

416.0095

322.6694

324.0496

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ลักษณะของกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
1.1 การจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมภิ าค ซึง่ จดทะเบียนแล้ว (“กองทุนฯ”) ได้จดทะเบียน
จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้พระราชบัญญัตกิ องทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมี
พนักงานประจาของการประปาส่วนภูมภิ าคเป็ นสมาชิกกองทุนฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นหลักประกันแก่
ลูกจ้างสมาชิกและครอบครัวเมือ่ พ้นสมาชิกภาพจากการเป็ นลูกจ้างและเพื่อส่งเสริมการออม
ปี 2560 และ 2559 กองทุนฯ จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กองทุนสารองเลี้ยงชีพประกอบด้วย จานวนนายจ้าง 1
ราย จานวนสมาชิก 8,674 คน และ 8,887 คน ตามลาดับ
ตามมติทป่ี ระชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมภิ าค ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
ประจาปี 2555 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2556 ได้มมี ติเห็นชอบให้เปลีย่ นแปลงรูปแบบกองทุน จากกองทุน
นโยบายเดียว (Single Fund) เป็ นกองทุนหลายนโยบาย (Master Fund) โดยจะเริม่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2558 ในรูปแบบกองทุนทีม่ หี ลายนโยบายการลงทุน (Master fund) ทีม่ นี โยบายการลงทุน
ทีต่ ่างกัน ได้แก่ 1) นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้ 2) นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน
ทัง้ นี้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนภายใต้นโยบาย
การลงทุนข้างต้นด้วยตนเองซึง่ มีทงั ้ หมด 6 รูปแบบการลงทุน และตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการกองทุน
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 มีมติเห็นชอบให้เพิม่ รูปแบบการลงทุนที่ 7 และรูปแบบการลงทุนที่ 8 โดย
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็ นต้นไป สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์เปลีย่ นรูปแบบการลงทุนได้ 8
รูปแบบการลงทุน ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ลงทุนในนโยบายตราสารหนี้ 100%
รูปแบบที่ 2 ลงทุนในนโยบายตราสารหนี้ 95% ลงทุนในนโยบายตราสารทุน 5%
รูปแบบที่ 3 ลงทุนในนโยบายตราสารหนี้ 90% ลงทุนในนโยบายตราสารทุน 10%
รูปแบบที่ 4 ลงทุนในนโยบายตราสารหนี้ 85% ลงทุนในนโยบายตราสารทุน 15%
รูปแบบที่ 5 ลงทุนในนโยบายตราสารหนี้ 80% ลงทุนในนโยบายตราสารทุน 20%
รูปแบบที่ 6 ลงทุนในนโยบายตราสารหนี้ 75% ลงทุนในนโยบายตราสารทุน 25%
รูปแบบที่ 7 ลงทุนในนโยบายตราสารหนี้ 70% ลงทุนในนโยบายตราสารทุน 30%
รูปแบบที่ 8 การเลือกลงทุนด้วยตนเอง (Do It Yourself : DIY) กาหนดให้สมาชิกกองทุนฯ
ต้อ งเลือ กลงทุ น ในนโยบายตราสารหนี้ ไ ม่ ต่ า กว่ า 50% และเลือ กลงทุ น ใน
นโยบายตราสารทุนได้ไม่เกิน 50% โดยสัดส่วนทีเ่ ลือกลงทุนจะต้องลงท้ายด้วย
0 หรือ 5 เท่านัน้
โดยสมาชิกกองทุนมีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงรูปแบบการลงทุนทีไ่ ด้เลือกไว้ได้ปีละ 2 ครัง้ โดยให้แจ้ง
ภายในวันที่ 15 ของแต่ละเดือนและให้มผี ลในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
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และในวันที่ 1 มีนาคม ของทุกปี กองทุนฯ กาหนดให้มกี ารปรับสัดส่วนเงินลงทุนโดยอัตโนมัติ
(Automatic Re-Balance) เพื่อให้คงสัดส่วนเงินลงทุนตามรูปแบบการลงทุนทีส่ มาชิกแสดงเจตนาไว้
ครัง้ ล่าสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จานวนสมาชิกแยกตามนโยบายการลงทุนสาหรับระบบ
สมาชิกเลือกกองทุนประกอบด้วย 1) นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้ มีจานวนสมาชิก 8,674 คน
และ 8,887 คนตามลาดับ 2) นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน มีจานวนสมาชิก 7,591 คน และ
7,402 คน ตามลาดับ
1.2 เงินสะสมและเงินสมทบ
กองทุนนี้ประกอบด้วยเงินสะสมทีส่ มาชิกจ่ายเข้ากองทุน และเงินสมทบทีน่ ายจ้างจ่ายสมทบ
เข้ากองทุนในอัตราตามข้อบังคับกองทุนฯ ดังนี้ :อัตราร้อยละของเงินเดือน
เงือ่ นไข

เงินสะสม
(ตามทีส่ มาชิกเลือก)

เงินสมทบ
(จากนายจ้าง)

สมาชิกทีม่ อี ายุการทางานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี

ร้อยละ 3 - 15

ร้อยละ 9

สมาชิกทีม่ อี ายุการทางานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี

ร้อยละ 3 - 15

ร้อยละ 10

สมาชิกทีม่ อี ายุการทางานเกินกว่า 20 ปีขน้ึ ไป

ร้อยละ 3 - 15

ร้อยละ 11

สมาชิกมีสทิ ธิได้รบั เงินสมทบและผลประโยชน์ส่วนนายจ้างเต็มจานวนเมื่อมีอายุการทางาน
ครบ 5 ปี บริบูรณ์ หรือเกษียณอายุ หรือ เสียชีวติ หรือ ถูกให้ออก หรือเลิกจ้าง สมาชิกทีป่ ระสงค์ขอ
เปลีย่ นแปลงอัตราเงินสะสมให้กระทาโดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการกองทุนฯ
ประกาศและกาหนด
1.3 การคงเงินไว้ในกองทุนและการขอรับเงินจากกองทุนเป็ นงวด
การคงเงินไว้ในกองทุน
สมาชิกทีส่ น้ิ สุดสมาชิกภาพโดยพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานตามข้อบังคับกองทุนสารองเลี้ยงชีพฯ
และได้แสดงเจตนาขอคงเงินทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จากกองทุนไว้ในกองทุน โดยสามารถคงเงินทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิ
ได้รบั ไว้ในกองทุนได้โดยไม่จากัดระยะเวลา และยังคงเป็ นสมาชิกคงเงินของกองทุนในระหว่างระยะเวลา
ดังกล่าว และสมาชิกมีสทิ ธิได้รบั ผลประโยชน์จากการนาเงินทีค่ งไว้ในกองทุนไปบริหารจัดการและมีสทิ ธิ
ในการเปลีย่ นนโยบายการลงทุนภายใต้รปู แบบการลงทุน ตามทีค่ ณะกรรมการกองทุนกาหนด โดยไม่ตอ้ ง
จ่ายเงินสะสม และการประปาส่วนภูมภิ าคไม่ตอ้ งจ่ายเงินสมทบสาหรับสมาชิกผูน้ นั ้ เข้ากองทุนอีก
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วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การขอรับเงินจากกองทุนเป็ นงวด
สมาชิกทีส่ น้ิ สุดสมาชิกภาพโดยการเกษียณอายุตามข้อบังคับกองทุนสารองเลี้ยงชีพฯ และได้
แสดงเจตนาขอรับ เงิน จากกองทุ น เป็ นงวด สมาชิ ก มี ส ิ ท ธิ ท่ี จ ะขอรับ เงิน เป็ นงวดได้ ต ามที่
คณะกรรมการกองทุนประกาศกาหนดโดยไม่จากัดระยะเวลาการขอรับเงินเป็ นงวด และยังคงเป็ น
สมาชิกรับเงินจากกองทุนเป็ นงวดของกองทุนในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว และสมาชิกมีสทิ ธิได้รบั
ผลประโยชน์ จากการนาเงินของสมาชิกทีม่ อี ยู่ในกองทุนไปบริหารจัดการ และมีสทิ ธิในการเปลี่ยน
นโยบายการลงทุนภายใต้รปู แบบการลงทุนตามทีค่ ณะกรรมการกาหนดโดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินสะสมและ
การประปาส่วนภูมภิ าคไม่ตอ้ งจ่ายเงินสมทบสาหรับสมาชิกนัน้ เข้ากองทุนอีก
2. นโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิน นี้ ได้จ ัด ท าขึ้น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ภายใต้
พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายความถึงมาตรฐานการบัญชีทอ่ี อกภายใต้พระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทป่ี ระกาศโดยวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึน้ ตามหลักเกณฑ์ และรูปแบบทีก่ าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106
เรื่อง “การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนิ นธุ รกิจเฉพาะด้า นการลงทุน ” และมาตรฐานการบัญชีอ่นื ที่
เกีย่ วข้อง ซึง่ เป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกองทุนสารองเลีย้ งชีพทีถ่ อื ปฏิบตั ใิ นประเทศไทย
และเป็ นไปตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสารองเลีย้ งชีพ
งบการเงินนี้ แสดงหน่ วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลทีใ่ ช้ในการดาเนินงานของกองทุนฯ
ยกเว้นทีร่ ะบุเป็ นอย่างอืน่
2.2 การจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิก
การจัดสรรผลประโยชน์ แก่สมาชิกตามสัดส่วนของเงินกองทุนของสมาชิกแต่ละคน ซึง่ คานวณ
ผลประโยชน์ จากกองทุนทัง้ สิ้นหักด้วยค่าใช้จ่ายทุกครัง้ ที่มกี ารเพิม่ ลดหน่ วย ซึ่งคานวณเป็ นหน่ วย
เทียบเท่าตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.3

การวัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์จานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันทีก่ องทุนมีสทิ ธิในเงินลงทุน
ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซือ้ เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทัง้ สิน้ ทีก่ องทุนจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึง่ เงินลงทุนนัน้
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2.3.1 หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นตราสารทุนทีม่ ตี ลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมโดย
ใช้ราคาซือ้ ขายครัง้ ล่าสุดของวันทีว่ ดั ค่าของเงินลงทุน
2.3.2 หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นตราสารทุนทีไ่ ม่มตี ลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมที่
ประมาณขึน้ โดยผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่ พิจารณาจากสถานะทางการเงินและปั จจัยอื่นๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ของผูอ้ อกตราสาร
2.3.3 หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นตราสารหนี้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม โดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทน
ทีป่ ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทีว่ ดั มูลค่าเงินลงทุน
ตราสารหนี้อายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน ใช้ราคาดังต่อไปนี้
หลักทรัพย์ทอ่ี ยูใ่ นตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมทีป่ ระกาศโดยสมาคมตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ 90
หลักทรัพย์ทซ่ี อ้ื มาใหม่และอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม โดยใช้ราคาซื้อ
ณ วันทีไ่ ด้หลักทรัพย์มา
2.3.4 หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นหน่ วยลงทุน ประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนโดยเทียบเคียงกับ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันทีว่ ดั ค่าเงินลงทุน
กาไรหรือขาดทุนสุทธิจากการวัดค่าเงินลงทุน รับรูเ้ ป็ นกาไรหรือขาดทุนสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ ใน
งบกาไรขาดทุน ณ วันทีว่ ดั มูลค่าเงินลงทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนทีจ่ าหน่ายใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก
2.4

การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้ดอกเบีย้ รับ รับรูเ้ ป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง
ส่วนเกินและส่วนต่ามูลค่าตราสารหนี้ ตัดจาหน่ายตามวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
เงินปั นผล รับรูเ้ ป็ นรายได้ นับแต่วนั ทีป่ ระกาศจ่ายและมีสทิ ธิจะได้รบั
กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ ายเงินลงทุน รับรูเ้ ป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันทีจ่ าหน่ ายเงิน
ลงทุนค่าใช้จ่ายรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง

2.5 มูลค่าต่อหน่วยกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
มูลค่าต่อหน่ วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ คานวณโดยนามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพหารด้วยจานวนหน่วยทัง้ หมด ณ วันทีค่ านวณมูลค่าต่อหน่วย
กองทุนกาหนดวันคานวณจานวนหน่ วย (Trade Date) เป็ นทุกวันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ ทุก
วันสิ้นเดือน และวันทาการสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีกองทุน กรณีวนั ที่ 30 มิถุนายน หรือวันที่ 31
ธันวาคม เป็ นวันทาการให้ใช้วนั ทาการก่อนวันทาการดังกล่าวเพื่อคานวณจานวนหน่วยให้แก่สมาชิก
ทัง้ นี้ ในการเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนและปรับส่วนเงินในกองทุนของสมาชิก (Remember) ให้ใช้วนั สิ้น
เดือนเป็ นวันคานวณจานวนหน่วย
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2.6 การประมาณการ
ในการจัด ท างบการเงิน ให้เ ป็ น ไปตามหลัก การบัญ ชีท่ีร ับ รองทัว่ ไป ฝ่ า ยบริห ารต้ อ งใช้
การประมาณและตัง้ ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อจานวนเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้
ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สนิ และการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึน้ ซึง่ ผล
ทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจานวนทีป่ ระมาณไว้
3. ค่าใช้จ่ายและค่าสอบบัญชี
กองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับการจัดการกองทุนทัง้ หมด รวมทัง้
ค่าสอบบัญชีของกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
4. สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทุนและผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
4.1 ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน
กองทุ น ฯได้ร ับ แต่ ง ตัง้ ให้ บริษัท หลัก ทรัพ ย์จ ัด การกองทุ น กสิก รไทย จ ากัด และบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั จัดการกองทุน ซึง่ สัญญาการจัดการ
มีผ ลตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1 มกราคม 2560 และสิ้น สุ ด ในวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 โดยอัต ราค่ า บริก าร
การจัดการเป็ นไปตามสัญญาจัดการ
4.2 ค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สนิ
กองทุนฯได้รบั แต่งตัง้ ให้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ โดย
สัญญามีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หากคู่สญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่ง
มิได้บอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนครบกาหนดระยะเวลา ให้
ถือว่าสัญญานี้มผี ลใช้บงั คับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ จะได้รบั ค่าธรรมเนียมรับฝาก
ทรัพย์สนิ ในอัตราและเงือ่ นไขทีก่ าหนดตามสัญญา
5. ข้อมูลเกีย่ วกับการซือ้ ขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซอ้ื ขายเงินลงทุนในระหว่างปี 2560 และ 2559 โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนใน
ตั ๋วสัญญาใช้เงินเป็ นจานวนเงิน และคิดเป็ นอัตราร้อยละต่อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่างปี ดงั นี้
ตราสารหนี้
จานวนเงิน
ร้อยละ
(บาท)

2560
ตราสารทุน
จานวนเงิน
ร้อยละ
(บาท)

จัดการโดย บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
จานวนซือ้ เงินลงทุน
1,317,291,668.82
64.52 789,451,036.28
จานวนขายเงินลงทุน
1,288,327,398.88
63.10 731,556,642.40
จัดการโดย บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
จานวนซือ้ เงินลงทุน
2,581,846,139.33 127.36 1,041,025,209.41
จานวนขายเงินลงทุน
2,598,111,067.42 128.16 956,620,560.34

รวม
จานวนเงิน
(บาท)

ร้อยละ

2559
รวมทุกนโยบาย
จานวนเงิน
ร้อยละ
(บาท)

231.93
214.92

2,106,742,705.10
2,019,884,041.28

88.44 2,467,690,803.92
84.80 2,368,606,677.66

109.65
105.25

308.97
283.92

3,622,871,348.74
3,554,731,627.76

153.24 3,366,392,574.69
150.36 3,259,269,612.33

149.18
144.43

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2560 | กองทุนสารองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมภิ าค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

119

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
6. เงินลงทุน
6.1 กองทุนสารองเลีย้ งชีพมีเงินลงทุนรวมทุกนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
2560
ราคาทุน
บาท
1,317,155,874.26

1. พันธบัตร ตั ๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่น
470,457,275.63
ทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3. บัตรเงินฝากทีธ่ นาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่น
449,000,000.00
ทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูอ้ อก
4. ตราสารแห่งหนี้ทก่ี องทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อก
5. ตราสารแห่งหนี้ทร่ี ฐั วิสาหกิจทีม่ กี ฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูอ้ อก
6. ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินทีธ่ นาคารพาณิชย์
หรือธนาคารอื่นทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ น
ผูร้ บั รอง รับอาวัล หรือสลักหลัง
7. ตราสารแห่งหนี้ทธ่ี นาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่น
234,216,532.64
ทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูอ้ อก
8. ตราสารแห่งหนี้ทบ่ี รรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
11,829,437.32
ขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษทั หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด
หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
นอกจากรัฐวิสาหกิจทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
เป็ นผูอ้ อก/ผูร้ บั รอง
9. บัตรเงินฝากทีบ่ ริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์
เป็ นผูอ้ อก
10. ตราสารแห่งหนี้ทบ่ี ริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิต
ฟองซิเอร์เป็ นผูอ้ อก
11. ตั ๋วแลกเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงินที่ บริษทั เงินทุนหรือ
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์เป็ นผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัลหรือ
ผูส้ ลักหลัง
12. ตราสารแห่งหนี้ทบ่ี ริษทั จากัดเป็ นผูอ้ อก
1,481,987,534.91
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบ
สาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หน่ วยลงทุน
14. ธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน
15. ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์
16. หุน้ บุรมิ สิทธิและใบส
าคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
์
บุรมิ สิทธิ ์
17. หุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
682,421,678.06
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามทีส่ านักงานประกาศ
กาหนด
19. ทรัพย์สนิ อื่น สิทธิในการซือ้ หลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน
4,647,068,332.82
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2559

มูลค่ายุตธิ รรม
บาท
1,325,327,889.20

%
27.95

ราคาทุน
บาท
1,172,688,799.94

มูลค่ายุตธิ รรม
บาท
%
1,173,258,594.22
26.06

470,457,275.63

9.92

903,673,153.90

903,673,153.90

20.08

449,000,000.00

9.47

280,000,000.00

280,000,000.00

6.22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

235,013,375.40

4.96

215,601,729.38

215,631,778.27

4.79

11,894,358.22

0.25

11,946,223.90

12,215,946.88

0.27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,504,097,767.17
-

31.73
-

1,377,360,724.36
2,041,556.40

1,392,183,699.40
2,174,120.00

-

-

30.93
0.05
-

745,293,011.50
-

15.72
-

482,961,397.75
-

522,316,412.50
-

11.60
-

4,741,083,677.12

100.00

4,446,273,585.63

4,501,453,705.17

100.00
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
6.2 เงินลงทุนแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้
นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้
2560
ราคาทุน
บาท
1,300,222,095.07

1. พันธบัตร ตั ๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่น
457,897,605.51
ทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3. บัตรเงินฝากทีธ่ นาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่น
449,000,000.00
ทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูอ้ อก
4. ตราสารแห่งหนี้ทก่ี องทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อก
5. ตราสารแห่งหนี้ทร่ี ฐั วิสาหกิจทีม่ กี ฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูอ้ อก
6. ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินทีธ่ นาคารพาณิชย์
หรือธนาคารอื่นทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ น
ผูร้ บั รอง รับอาวัล หรือสลักหลัง
7. ตราสารแห่งหนี้ทธ่ี นาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่น
234,216,532.64
ทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูอ้ อก
8. ตราสารแห่งหนี้ทบ่ี รรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
11,829,437.32
ขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษทั หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด
หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
นอกจากรัฐวิสาหกิจทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
เป็ นผูอ้ อก/ผูร้ บั รอง
9. บัตรเงินฝากทีบ่ ริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์
เป็ นผูอ้ อก
10. ตราสารแห่งหนี้ทบ่ี ริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิต
ฟองซิเอร์เป็ นผูอ้ อก
11. ตั ๋วแลกเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงินที่ บริษทั เงินทุนหรือ
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์เป็ นผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัลหรือ
ผูส้ ลักหลัง
12. ตราสารแห่งหนี้ทบ่ี ริษทั จากัดเป็ นผูอ้ อก
1,481,987,534.91
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบ
สาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หน่ วยลงทุน
14. ธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน
15. ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์
16. หุน้ บุรมิ สิทธิและใบส
าคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
์
บุรมิ สิทธิ ์
17. หุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามทีส่ านักงานประกาศ
กาหนด
19. ทรัพย์สนิ อื่น สิทธิในการซือ้ หลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน
3,935,153,205.45

2559

มูลค่ายุตธิ รรม
บาท
1,308,390,881.45

%
32.99

ราคาทุน
บาท
1,152,739,111.74

มูลค่ายุตธิ รรม
บาท
%
1,153,308,713.21
29.28

457,897,605.51

11.54

886,119,959.68

886,119,959.68

22.49

449,000,000.00

11.32

280,000,000.00

280,000,000.00

7.11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

235,013,375.40

5.93

215,601,729.38

215,631,778.27

5.47

11,894,358.22

0.30

11,946,223.90

12,215,946.88

0.31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,504,097,767.17
-

37.92
-

1,377,360,724.36
-

1,392,183,699.40
-

35.34
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,966,293,987.75

100.00

3,923,767,749.06

3,939,460,097.44
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน
2560

1. พันธบัตร ตั ๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่น
ทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3. บัตรเงินฝากทีธ่ นาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่น
ทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูอ้ อก
4. ตราสารแห่งหนี้ทก่ี องทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อก
5. ตราสารแห่งหนี้ทร่ี ฐั วิสาหกิจทีม่ กี ฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูอ้ อก
6. ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินทีธ่ นาคารพาณิชย์
หรือธนาคารอื่นทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ น
ผูร้ บั รอง รับอาวัล หรือสลักหลัง
7. ตราสารแห่งหนี้ทธ่ี นาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่น
ทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูอ้ อก
8. ตราสารแห่งหนี้ทบ่ี รรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษทั หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด
หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
นอกจากรัฐวิสาหกิจทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
เป็ นผูอ้ อก/ผูร้ บั รอง
9. บัตรเงินฝากทีบ่ ริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์
เป็ นผูอ้ อก
10. ตราสารแห่งหนี้ทบ่ี ริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิต
ฟองซิเอร์เป็ นผูอ้ อก
11. ตั ๋วแลกเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงินที่ บริษทั เงินทุนหรือ
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์เป็ นผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัลหรือ
ผูส้ ลักหลัง
12. ตราสารแห่งหนี้ทบ่ี ริษทั จากัดเป็ นผูอ้ อก
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบ
สาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หน่ วยลงทุน
14. ธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน
15. ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์
16. หุน้ บุรมิ สิทธิและใบส
าคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
์
บุรมิ สิทธิ ์
17. หุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามทีส่ านักงานประกาศ
กาหนด
19. ทรัพย์สนิ อื่น สิทธิในการซือ้ หลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน
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2559

ราคาทุน
บาท
16,933,779.19

มูลค่ายุตธิ รรม
บาท
%
16,937,007.75
2.19

ราคาทุน
บาท
19,949,688.20

มูลค่ายุตธิ รรม
บาท
%
19,949,881.01
3.55

12,559,670.12

12,559,670.12

17,553,194.22

17,553,194.22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,041,556.40

2,174,120.00

-

-

-

-

-

1.62

3.12

0.39
-

682,421,678.06
-

745,293,011.50
-

96.19
-

482,961,397.75
-

522,316,412.50
-

92.94
-

711,915,127.37

774,789,689.37

100.00

522,505,836.57

561,993,607.73

100.00
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
7.

รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กองทุ น ฯ มีร ายการธุ ร กิจ ระหว่ า งกัน ที่ส าคัญหรือ หลัก ทรัพ ย์ ท่ีอาจ ก่ อ ให้ เ กิด ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ กบั ธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งมีผถู้ อื หุน้ และ/หรือ กรรมการเดียวกันกับบริษทั จัดการและมี
รายการธุรกิจกับบริษทั จัดการและกองทุนทีบ่ ริหารโดยบริษทั จัดการเดียวกัน
7.1 รายการบัญชีทม่ี สี าระสาคัญทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกัน มีรายละเอียด ดังนี้
นโยบายการ

บาท

กาหนดราคา
ค่าธรรมเนียมจัดการ

2560

ตามสัญญา

ตราสารหนี้

ตราสารทุน

2559
รวม

รวม

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด

610,797.46

134,192.43

744,989.89

965,707.20

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

606,434.86

215,219.95

821,654.81

1,123,983.37

1,217,232.32

349,412.38

1,566,644.70

2,089,690.57

-

-

-

161,550.33

-

-

-

161,550.33

รวม
ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ

ตามสัญญา

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
รวม

7.2

ยอดคงเหลือของบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างกัน มีรายละเอียด ดังนี้
2560

2559

(บาท)

(บาท)

จัดการโดย

จัดการโดย

บลจ. กสิกร

บลจ. เอ็มเอฟซี

ไทย จากัด

จากัด

รวม

จัดการโดย

จัดการโดย

รวม

บลจ. กสิกรไทย บลจ.เอ็มเอฟซี
จากัด

(มหาชน)

จากัด
(มหาชน)

เงินลงทุน
 นโยบายลงทุนประเภทตราสารทุน
-หุน้ สามัญ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

13,479,200.00

-

13,479,200.00 21,353,250.00

-

21,353,250.00

13,479,200.00

-

13,479,200.00 21,353,250.00

-

21,353,250.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

445,745.57

525,813.82

971,559.39

658,013.91

815,215.59

1,473,229.50

445,745.57

525,813.82

971,559.39

658,013.91

815,215.59

1,473,229.50
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
8. เงินฝากธนาคาร
กองทุนสารองเลีย้ งชีพมีเงินฝากธนาคารเพือ่ การดาเนินงานรวม และแยกนโยบายการลงทุน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559
อัตราดอกเบีย้
%
เงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
รวมเงินฝากกระแสรายวัน
ประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
รวมเงินฝากออมทรัพย์
รวมเงินฝากธนาคาร

0.00

4,000.00
4,000.00

0.10

19,953,388.99
19,953,388.99
19,957,388.99

อัตราดอกเบีย้
%
เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
รวมเงินฝากออมทรัพย์
รวมเงินฝากธนาคาร

จานวนเงิน (บาท)
2560
นโยบายการ
นโยบายการ
ลงทุนประเภท ลงทุนประเภท
ตราสารหนี้
ตราสารทุน

0.37

4,000.00
4,000.00

8,000.00
8,000.00

6,799,614.00 26,753,002.99
6,799,614.00 26,753,002.99
6,803,614.00 26,761,002.99

จานวนเงิน (บาท)
2559
นโยบายการ
นโยบายการ
ลงทุนประเภท ลงทุนประเภท
ตราสารหนี้
ตราสารทุน

12,568,110.36
12,568,110.36
12,568,110.36

รวม

รวม

4,795,184.03 17,363,294.39
4,795,184.03 17,363,294.39
4,795,184.03 17,363,294.39

9. การเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน
9.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ และวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินรวมถึงการวัดมูลค่า การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่ายได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริหารความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุนโดยการกาหนดนโยบาย
บริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทของการลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะ
ลงทุน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
9.2 มูลค่ายุตธิ รรม
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทุนฯ จัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน้ และ
สินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่ เป็ นหลักทรัพย์ทม่ี วี ธิ กี ารกาหนดมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้เกณฑ์การวัด
มูลค่าทีเ่ หมาะสมแล้ว ดังนัน้ ผูบ้ ริหารของกองทุนฯ เชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ
ทางการเงินดังกล่าวทีแ่ สดงในงบดุลแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีสาระสาคัญ
9.3 สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินระยะสัน้
มูลค่าตามบัญชีของเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประมาณได้กบั มูลค่า
ยุติธรรม เนื่ อ งจากสิน ทรัพ ย์ห รือ หนี้ ส ิน เหล่ า นี้ ม ีร ะยะเวลาการถือครองสัน้ หรือ จ่ า ยช าระคืน ใน
ระยะเวลาอันสัน้
9.4 เครือ่ งมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใดๆ ทีท่ าให้สนิ ทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ง และ
หนี้สนิ ทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิม่ ขึน้
9.5 ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่
ความเสี่ย งด้า นการให้ส ิน เชื่อ คือ ความเสี่ยงที่เ กิด ขึ้น จากการผิด นัด ช าระหนี้ เ งิน ต้น และ
ดอกเบีย้ ของผูอ้ อกตราสาร และ/หรือ ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูค้ ้าประกันหรือคู่สญ
ั ญาในการทาธุ รกรรม
กองทุนฯ บริหารความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการลงทุน โดยการกาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
เช่น การกระจายประเภทของการลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการทีจ่ ะลงทุน ผูบ้ ริหารของ
กองทุนฯ เชือ่ ว่ากองทุนฯ ไม่มคี วามเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่
9.6 ความเสีย่ งทางด้านอัตราดอกเบีย้
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสทีร่ าคาตราสารหนี้อาจจะเพิม่ ขึน้ หรือลดลงเมื่ออัตรา
ดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลง โดยทัวไปหากอั
่
ตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิม่ สูงขึน้ ราคา
ตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิม่ สูงขึน้ ยิง่
ตราสารหนี้มอี ายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นัน้ ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตรา
ดอกเบีย้ มากขึน้ เท่านัน้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือของเครือ่ งมือทางการเงินสุทธิรวมทุกนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 มีรายละเอียดดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ทางการเงิน

มีอตั ราดอกเบี้ยปรับ

มีอตั ราดอกเบี้ย

ขึน้ ลงตามอัตราตลาด

คงที่

ไม่มดี อกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

%

พันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง

-

1,354,204

-

1,354,204

0.00 - 3.88

หุน้ กู้

-

1,692,193

-

1,692,193

1.75 - 5.35

ตั ๋วแลกเงิน

-

29,937

-

29,937

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

-

-

-

-

เงินฝากประจา

-

430,000

-

430,000

หน่วยลงทุน

-

-

-

-

-

หุน้ สามัญ

-

-

745,095

745,095

-

ใบแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้

-

-

198

198

-

67,210

-

8

67,218

0.10 - 0.90

-

449,000

-

449,000

1.65 - 1.76

67,210

3,955,334

745,301

4,767,845

เงินฝากธนาคาร
บัตรเงินฝาก

0.00
1.65 – 1.85

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ทางการเงิน
พันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง
หุน้ กู้

มีอตั ราดอกเบี้ย

ขึน้ ลงตามอัตราตลาด

คงที่

ไม่มดี อกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

%

-

1,202,165

-

1,202,165

0.00 - 5.00

153,877

1,407,248

-

1,561,125

1.82 - 5.00

ตั ๋วแลกเงิน

-

30,000

-

30,000

1.70

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

-

-

-

-

-

เงินฝากประจา

-

865,000

-

865,000

1.55 - 1.90

หน่วยลงทุน

-

-

2,174

2,174

-

หุน้ สามัญ

-

-

522,317

522,317

-

ใบแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้

-

-

-

-

-

36,036

20,000

-

56,036

0.37 - 1.60

-

280,000

-

280,000

1.60 - 1.70

189,913

3,804,413

524,491

4,518,817

เงินฝากธนาคาร
บัตรเงินฝาก

126

มีอตั ราดอกเบี้ยปรับ
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กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 มีรายละเอียด ดังนี้
นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ทางการเงิน

มีอตั ราดอกเบี้ยปรับ

มีอตั ราดอกเบี้ย

ขึน้ ลงตามอัตราตลาด

คงที่

ไม่มดี อกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

%

พันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง

-

1,337,267

-

1,337,267

0.00 - 3.88

หุน้ กู้

-

1,692,193

-

1,692,193

1.75 - 5.35

ตั ๋วแลกเงิน

-

29,937

-

29,937

0.00

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

-

-

-

-

-

เงินฝากประจา

-

430,000

-

หน่วยลงทุน

-

-

-

47,851

-

-

449,000

47,851

3,938,397

เงินฝากธนาคาร
บัตรเงินฝาก

430,000
4

4

1.65 - 1.85

-

-

47,855

0.10 - 0.90

449,000

1.65 - 1.75

3,986,252

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ทางการเงิน
พันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง
หุน้ กู้

มีอตั ราดอกเบี้ยปรับ

มีอตั ราดอกเบี้ย

ขึน้ ลงตามอัตราตลาด

คงที่

ไม่มดี อกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

%

-

1,182,215

-

1,182,215

0.00 - 5.00

153,877

1,407,248

-

1,561,125

1.872 - 5.00

ตั ๋วแลกเงิน

-

30,000

-

30,000

1.70

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

-

-

-

-

-

เงินฝากประจา

-

865,000

-

หน่วยลงทุน

-

-

-

-

-

13,688

20,000

-

33,688

0.37 - 1.60

-

280,000

-

280,000

1.60 - 1.70

167,565

3,784,463

-

3,952,028

เงินฝากธนาคาร
บัตรเงินฝาก

865,000

1.55 - 1.90
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กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ทางการเงิน

มีอตั ราดอกเบี้ยปรับ

มีอตั ราดอกเบี้ย

ขึน้ ลงตามอัตราตลาด

คงที่

ไม่มดี อกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

%

พันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง

-

16,937

-

16,937

0.00

หุน้ กู้

-

-

-

-

-

ตั ๋วแลกเงิน

-

-

-

-

-

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

-

-

-

-

-

เงินฝากประจา

-

-

-

-

-

หน่วยลงทุน

-

-

-

-

-

หุน้ สามัญ

-

-

745,095

745,095

-

ใบแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้

-

-

198

198

-

19,359

-

4

19,363

0.10 - 0.90

-

-

-

-

-

19,359

16,937

745,297

781,593

เงินฝากธนาคาร
บัตรเงินฝาก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ทางการเงิน

มีอตั ราดอกเบี้ย

ขึน้ ลงตามอัตราตลาด

คงที่

ไม่มดี อกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

%

พันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง

-

19,950

-

19,950

หุน้ กู้

-

-

-

-

-

ตั ๋วแลกเงิน

-

-

-

-

-

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

-

-

-

-

-

เงินฝากประจา

-

-

-

-

-

หน่วยลงทุน

-

-

2,174

2,174

-

หุน้ สามัญ

-

-

522,317

522,317

-

ใบแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้

-

-

-

-

-

22,348

-

-

22,348

0.37 - 1.60

-

-

-

-

-

22,348

19,950

524,491

566,789

เงินฝากธนาคาร
บัตรเงินฝาก
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0.00 - 5.00

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เครื่องมือทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบี้ยคงที่และมีวนั ทีม่ กี ารกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบ
กาหนด (แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อนนับจากวันทีใ่ นงบดุล) รวมทุกนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 มีรายละเอียด ดังนี้
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
สินทรัพย์ทางการเงิน

เมือ่ ทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 ปี - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

พันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง

-

134,292

1,210,085

9,827

1,354,204

หุน้ กู้

-

200,382

1,436,759

55,052

1,692,193

ตั ๋วแลกเงิน

-

29,937

-

-

29,937

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

-

-

-

-

-

เงินฝากประจา

-

410,000

20,000

-

430,000

เงินฝากธนาคาร

-

-

-

-

-

บัตรเงินฝาก

-

449,000

-

-

449,000

-

1,223,611

64,879

3,955,334

2,666,844
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
สินทรัพย์ทางการเงิน

เมือ่ ทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 ปี - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

พันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง

-

54,140

1,118,846

29,179

1,202,165

หุน้ กู้

-

180,837

1,215,323

11,088

1,407,248

ตั ๋วแลกเงิน

-

30,000

-

-

30,000

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

-

-

-

-

-

เงินฝากประจา

-

845,000

20,000

-

865,000

เงินฝากธนาคาร

-

20,000

-

-

20,000

บัตรเงินฝาก

-

280,000

-

-

280,000

-

1,409,977

40,267

3,804,413

2,354,169
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กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เครื่องมือทางการเงินที่มอี ตั ราดอกเบี้ยคงทีแ่ ละมีวนั ที่มกี ารกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบ
กาหนด (แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อนนับจากวันทีใ่ นงบดุล) แยกตามนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 มีรายละเอียด ดังนี้
นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
สินทรัพย์ทางการเงิน

เมือ่ ทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 ปี - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

พันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง

-

117,355

1,210,085

9,827

1,337,267

หุน้ กู้

-

200,382

1,436,759

55,052

1,692,193

ตั ๋วแลกเงิน

-

29,937

-

-

29,937

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

-

-

-

-

-

เงินฝากประจา

-

410,000

20,000

-

430,000

เงินฝากธนาคาร

-

-

-

-

-

บัตรเงินฝาก

-

449,000

-

-

449,000

-

1,206,674

64,879

3,938,397

2,666,844
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
สินทรัพย์ทางการเงิน
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เมือ่ ทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 ปี - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

พันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง

-

34,190

1,118,846

29,179

1,182,215

หุน้ กู้

-

180,837

1,215,323

11,088

1,407,248

ตั ๋วแลกเงิน

-

30,000

-

-

30,000

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

-

-

-

-

-

เงินฝากประจา

-

845,000

20,000

-

865,000

เงินฝากธนาคาร

-

20,000

-

-

20,000

บัตรเงินฝาก

-

280,000

-

-

280,000

-

1,390,027

40,267

3,784,463

2,354,169
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กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน
พันบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
พันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง
หุน้ กู้
ตั ๋วแลกเงิน
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
เงินฝากประจา
เงินฝากธนาคาร
บัตรเงินฝาก

สินทรัพย์ทางการเงิน
พันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง
หุน้ กู้
ตั ๋วแลกเงิน
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
เงินฝากประจา
เงินฝากธนาคาร
บัตรเงินฝาก

เมือ่ ทวงถาม
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
ภายใน 1 ปี
1 ปี - 5 ปี
เกิน 5 ปี
16,937
16,937
-

เมือ่ ทวงถาม
-

พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
ภายใน 1 ปี
1 ปี - 5 ปี
เกิน 5 ปี
19,950

-

19,950

-

-

รวม
16,937
16,937

รวม
19,950
19,950

9.7 ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง เป็ นความเสีย่ งจากการซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ใ นระยะเวลาหรือ
ราคาตามที่กาหนดไว้ กองทุนฯ มีความเสี่ยงจากสภาพคล่องของตราสารที่ลงทุน อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ ริหารของกองทุนฯ และคณะกรรมการของกองทุนฯได้มกี ารบริหารความเสีย่ งโดยการวิเคราะห์
และวิจยั ปั ยจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการลงทุนอย่างสม่าเสมอ และปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารแต่ละ
ประเภทให้เหมาะกับสภาวการณ์ในช่วงเวลานัน้ ๆ
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131

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วันทีท่ ค่ี รบกาหนดของเครือ่ งมือทางการเงินนับจากวันทีใ่ นงบดุลรวมทุกนโยบายการลงทุน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
พันบาท
ยอดคงเหลือของเครือ่ งมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ทางการเงิน

เมือ่ ทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 ปี - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มกี าหนด

รวม

พันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง

-

134,292

1,210,085

9,827

-

1,354,204

หุน้ กู้

-

200,382

1,436,759

55,052

-

1,692,193

ตั ๋วแลกเงิน

-

29,937

-

-

-

29,937

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

-

-

-

-

-

-

เงินฝากประจา

-

410,000

20,000

-

-

430,000

หน่วยลงทุน

-

-

-

-

-

-

หุน้ สามัญ

-

-

-

-

745,095

745,095

ใบแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้

-

-

-

-

198

198

67,218

-

-

-

-

67,218

-

449,000

-

-

-

449,000

67,218

1,223,611

64,879

745,293

4,767,845

เงินฝากธนาคาร
บัตรเงินฝาก

2,666,844
พันบาท

ยอดคงเหลือของเครือ่ งมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์ทางการเงิน

ภายใน 1 ปี

1 ปี - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มกี าหนด

รวม

พันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง

-

54,140

1,118,846

29,179

-

1,202,165

หุน้ กู้

-

272,916

1,271,211

16,998

-

1,561,125

ตั ๋วแลกเงิน

-

30,000

-

-

-

30,000

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

-

-

-

-

-

-

เงินฝากประจา

-

845,000

20,000

-

-

865,000

หน่วยลงทุน

-

-

-

-

2,174

2,174

หุน้ สามัญ

-

-

-

-

522,317

522,317

ใบแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้

-

-

-

-

-

-

36,036

20,000

-

-

-

56,036

-

280,000

-

-

-

280,000

36,036

1,502,056

46,177

524,491

4,518,817

เงินฝากธนาคาร
บัตรเงินฝาก
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เมือ่ ทวงถาม

2,410,057
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กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วันทีท่ ค่ี รบกาหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันทีใ่ นงบดุลแยกตามนโยบายการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้
พันบาท
ยอดคงเหลือของเครือ่ งมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ทางการเงิน

เมือ่ ทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 ปี - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มกี าหนด

รวม

พันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง

-

117,355

1,210,085

9,827

-

1,337,267

หุน้ กู้

-

200,382

1,436,759

55,052

-

1,692,193

ตั ๋วแลกเงิน

-

29,937

-

-

-

29,937

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

-

-

-

-

-

-

เงินฝากประจา

-

410,000

20,000

-

-

430,000

หน่วยลงทุน

-

-

-

-

-

-

หุน้ สามัญ

-

-

-

-

-

-

ใบแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้

-

-

-

-

-

-

47,855

-

-

-

-

47,855

-

449,000

-

-

-

449,000

47,855

1,206,674

64,879

-

3,986,252

เงินฝากธนาคาร
บัตรเงินฝาก

2,666,844
พันบาท

ยอดคงเหลือของเครือ่ งมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์ทางการเงิน

เมือ่ ทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 ปี - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มกี าหนด

รวม

พันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง

-

34,190

1,118,846

29,179

-

1,182,215

หุน้ กู้

-

272,916

1,271,211

16,998

-

1,561,125

ตั ๋วแลกเงิน

-

30,000

-

-

-

30,000

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

-

-

-

-

-

-

เงินฝากประจา

-

845,000

20,000

-

-

865,000

หน่วยลงทุน

-

-

-

-

-

-

หุน้ สามัญ

-

-

-

-

-

-

ใบแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้

-

-

-

-

-

-

13,688

20,000

-

-

-

33,688

-

280,000

-

-

-

280,000

13,688

1,482,106

46,177

-

3,952,028

เงินฝากธนาคาร
บัตรเงินฝาก

2,410,057
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กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน
สินทรัพย์ทางการเงิน
พันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง
หุน้ กู้
ตั ๋วแลกเงิน
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
เงินฝากประจา
หน่วยลงทุน
หุน้ สามัญ
ใบแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
เงินฝากธนาคาร
บัตรเงินฝาก

เมือ่ ทวงถาม
19,363
19,363

พันบาท
ยอดคงเหลือของเครือ่ งมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภายใน 1 ปี
1 ปี - 5 ปี
เกิน 5 ปี
ไม่มกี าหนด
16,937
745,095
198
16,937
745,293

รวม
16,937
745,095
198
19,363
781,593

พันบาท
ยอดคงเหลือของเครือ่ งมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์ทางการเงิน
พันธบัตรและตั ๋วเงินคลัง
หุน้ กู้
ตั ๋วแลกเงิน
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
เงินฝากประจา
หน่วยลงทุน
หุน้ สามัญ
ใบแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
เงินฝากธนาคาร
บัตรเงินฝาก

เมือ่ ทวงถาม
22,348
22,348

ภายใน 1 ปี
19,950
19,950

1 ปี - 5 ปี
-

เกิน 5 ปี
-

ไม่มกี าหนด
2,174
522,317
524,491

รวม
19,950
2,174
522,317
22,348
566,789

9.8 ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนสารองเลี้ยงชีพไม่มเี ครื่องมือ
ทางการเงินทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
10. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยบริษทั จัดการกองทุนสารองเลีย้ งชีพเมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
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ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค ซึ่ ง จดทะเบี ย นแล้ ว ได้ ก าหนดรู ป แบบ
การลงทุนเพิ่มขึ้น จากเดิมมี 6 รูปแบบ ได้เพิ่มรูปแบบการลงทุน
เป็ น 8 รู ป แบบ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก ได้ เ พิ่ ม การลงทุ น ใน
ตราสารทุนเพิ่มขึ้น โดยรูปแบบที่เพิ่มขึ้นคือ
รูปแบบที่ 7 ลงทุนในตราสารหนี้ 70% ลงทุนในตราสารทุน 30%
รูปแบบที่ 8 การเลือกลงทุนด้วยตัวเอง (DO IT YOURSELF : DIY)
คือ สมาชิกสามารถเลือกลงทุนในตราสารทุนได้สูงสุ ด 50% โดย
สัดส่วนที่เลือกลงทุนจะต้องลงท้ายด้วย 0 หรือ 5 เท่านั้น

การเลือกรูปแบบการลงทุนก่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามลักษณะส่วนบุคคล และความต้องการที่แท้จริงของ
สมาชิก ลั กษณะส่วนบุคคลที่ว่าได้แก่ อายุ การยอมรับในเรื่องความเสี่ ยงจากการลงทุน และความต้องการผลตอบแทน
เป็นต้น เหล่านี้เป็นปัจจัยสาคัญที่มีส่วนกาหนดรายละเอียดด้านนโยบายการลงทุนของสมาชิก ซึ่งสามารถใช้แผนภาพ
ด้านล่างนี้ พิจารณาดูความต้องการลงทุนที่ผันแปรไปตามธรรมชาติของบุคคลได้ดังนี้
ช่วงอายุ (ปี)
วัยหนุ่มสาว
(ไม่เกิน 30 ปี)
วัยกลางคน
(30 - 50 ปี)
วัยสูงอายุ
(50 ปีขึ้นไป)

รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม
เน้นลงทุนเชิงรุกในตราสารทุน ซึ่งมีโอกาส
ไ ด้ รั บ อั ต ร า ผ ล ต อ บ แ ท น สู ง แ ม้ จ ะ มี
ความเสี่ยงสูง และแบ่งเงินบางส่วนไปลงทุน
ในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า
เน้นการลงทุนแบบผสมเพื่อเป็นการกระจาย
การลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภท โดย
ลงทุนทั้งในตราสารทุน และตราสารหนี้ใน
สัดส่วนใกล้เคียงกัน
เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งมีความเสี่ยงน้อย
และลงทุนส่วนน้อยในตราสารทุนเพื่อหวัง
ผลกาไรบ้าง

เหตุผล
มี ช่ ว งเวลาในการออมนาน 30 – 40 ปี จึ ง
สามารถลงทุ น แบบเสี่ ย งสู ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ อั ต รา
ผลตอบแทนสูงขึ้น และหากเกิด การขาดทุน
ก็มีเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนได้ทัน
มีช่วงเวลาการออมเพียง 10 - 30 ปี จึงควร
แบ่งเงินลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่แน่นอน
ส่ว นหนึ่ง และลงทุนเพื่อให้ ได้ผลตอบแทนที่
สูงขึ้นอีกส่วนหนึ่ง
เป็นวัยใกล้เกษียณ เหลือเวลาในการออมสั้น
จึ ง ควรเน้ น ลงทุ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลตอบแทนที่
สม่าเสมอ

จะเห็นได้ว่า "วัย" มีอิทธิพลไม่น้อยในการกาหนด
ระดับความยอมรับต่อความเสี่ยงในการลงทุน และระยะเวลา
สาหรับการลงทุน ซึ่งทาให้พฤติกรรมในการเลือกนโยบาย
การลงทุนของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน

Span of Age
กองทุนสำรองเลี้ ยงชีพคือ กำรออมเพือ่ ลงทุนในระยะยำว ไม่ใช่กำรเก็งกำไรระยะสั้น
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เป็นสิ่งที่เคียงคู่กับผลตอบแทนการลงทุน มีคนบอกไว้
ว่า “ยิ่งเสี่ยงมาก โอกาสที่จะได้ผลตอบแทนก็จะสูงตาม” แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนไม่ได้
ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเท่านั้น ถ้าหากผู้ลงทุนนั้นไม่มีความรู้ความสามารถในการลงทุน
หรื อ ไม่ มั่น ใจความต้ องการของตนเองที่แ ท้จ ริ ง หรื อ ไม่ท ราบเป้าหมายที่ ตนเอง
ต้องการจากการลงทุน ความเสี่ยงที่ท่านคิดว่าดี หรือคาดว่าความเสี่ยงสูงจะตอบ
โจทย์เป้าหมายผลตอบแทนของท่านอาจไม่ใช่คาตอบที่ถูกต้องของตนเอง ความเสี่ยง
ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว แต่สิ่งที่น่ากลัวคือ การไม่ทราบระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ เช่น หากท่านยอมรับความเสี่ยง
ได้สูง แต่เลือกลงทุนในตราสารหนี้ 100% อาจไม่ตอบโจทย์ผลตอบแทนที่ท่านต้องการก็เป็นได้ แต่ในทางกลับกันคน
ที่กลัวความเสี่ยงจนไม่กล้าที่จะลงทุนอะไรเลย บางทีก็กลับเป็นเรื่องทีเ่ สี่ยงที่สุดก็ได้

ในช่วงนี้ข่าวหุ้นตกคงทาให้หลายคนใจคอไม่ค่อยดี โดยเฉพาะ
สมาชิกกองทุนสารองเลี้ ยงชีพที่ล งทุนในนโยบายการลงทุนที่มีสั ดส่ ว น
การลงทุนในหุ้นสูงคงรู้สึกกังวลว่ามูลค่าเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพของตน
จะลดลงหรืออาจขาดทุน สาหรับสมาชิกที่ใกล้จะเกษียณอายุในช่วงนี้
อาจจะนอนไม่ ค่ อ ยหลั บ กั น เลยที เ ดี ย ว อย่ า กั ง วลมากเกิ น ไป เพราะ
การออมเงิ น ในกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ เป็ น การลงทุ น ระยะยาวจนถึ ง
เกษียณอายุ สมาชิกก็ย่อมต้องเจอราคาหลักทรัพย์ที่ขึ้นลงตามภาวะตลาด
โดยราคาหลักทรัพย์ที่ปรับลดลงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนั้น จะส่งผลต่อ
หุ้นตก
มูลค่าเงินกองทุน และอัตราผลตอบแทนซึ่งเป็นตัวเลขทางบัญชี หาก
วันรุ่งขึ้นราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุนปรับเพิ่มขึ้น มูลค่าเงินกองทุน และอัตราผลตอบแทนที่เราเห็นก็จะปรับเพิ่มขึ้น มูลค่า
เงินกองทุนจะเปลี่ยนแปลงทุกวัน ตราบใดที่สมาชิกยังไม่สิ้นสมาชิกภาพ และยังไม่รับเงินออกจากกองทุน การขาดทุน
หรือกาไรจะเป็นแค่เพียงทางบัญชีเท่านั้น ไม่ใช่เงินที่ได้รับจริงๆ ซึ่งสมาชิกอาจเลือกที่จะคงเงินไว้ในกองทุน หรือรับเงิน
เป็นงวดๆ ได้ตลอดไป หรือตามระยะเวลาที่สมาชิกกาหนด
หากเป็นช่วงที่เปิดให้สมาชิกเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ ท่านที่ลงทุนในนโยบายที่มีหุ้นก็อย่าด่วนตัดสินใจ
เปลี่ยนไปลงทุนในนโยบายเสี่ยงต่าด้วยเหตุผลจากราคาหุ้นลดลง เพราะการเปลี่ยนไปลงทุนในหลักทรัพย์อื่นบริษัทจัดการ
ต้องขายหุ้นในส่วนที่สมาชิกมีอยู่ซึ่งต้องใช้ราคาปัจจุบัน เท่ากับว่าขายของได้ราคาถูก จานวนเงินที่ได้ก็น้อยลง และ
หากราคาหุ้นขึ้นก็เสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี หรือหากอยากกลับมาลงทุนใหม่ ก็ซื้อราคาแพงกว่าที่ขายอีก
ดังนั้น จึงควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายการลงทุนใหม่

อย่ าตกใจ

กองทุนสำรองเลี้ ยงชีพคือ กำรออมเพือ่ ลงทุนในระยะยำว ไม่ใช่กำรเก็งกำไรระยะสั้น
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การเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับตนเองไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่คุณ...
 ทาแบบประเมินตนเอง เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 ทาความเข้าใจนโยบายการลงทุน เพื่อให้เข้าใจระดับความเสี่ยง
และผลตอบแทนของแต่ละนโยบาย รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน เช่น อัตราดอกเบี้ย สภาวะการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ
 เลือกนโยบายการลงทุน และสัดส่วนการลงทุน เช่น ลงทุนในนโยบายตราสารทุน 30% และส่วนที่เหลืออีก
70% ลงทุนในนโยบายตราสารหนี้ เป็นต้น
 ติดตามผลการดาเนินงานของนโยบายการลงทุนที่เลือก เพื่อให้ทราบว่ากาไร - ขาดทุนมากน้อยเพียงใด
รวมทั้งพิจารณาว่าความต้องการของสมาชิกเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เช่น อายุมากขึ้นต้องการลงทุนที่เสี่ยงน้อยลง
หรื อต้องการผลตอบแทนเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้ปรับเปลี่ ยนนโยบายการลงทุนให้ เหมาะกับความต้องการที่
เปลี่ยนไป ซึ่งสมาชิกสามารถเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง เปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ของทุกเดือน
มีผลในเดือนถัดไป

วางแผนตั้งแต่วันนี้ ชีวิตปัจจุบันก็ดี ชีวิตในวัยเกษียณก็ Happy
1. หมดหนี้มีออม โดยการวางแผนใช้จ่าย บริหารหนี้สิน และ
วางแผนออมเงิน
2. ลงทุนเพิ่มค่า วางแผนลงทุนควบคู่กับการวางแผนภาษี เพื่อ
เพิ่มค่าเงินออมให้มีมูลค่าสูงขึ้น “ให้เงินทำงำน”
3. วางแผนก่อนแก่ วางแผนประกัน วางแผนเกษียณ วางแผน
มรดก เพื่อชีวิตความเป็นอยู่หลังเกษียณที่สุขใจ

ต่อที่ 1 มีเงินไว้ใช้หลังเกษียณ สาหรับสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สามารถออมเงินผ่านกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพได้ตั้งแต่ร้อยละ 3 – 15 กปภ. สมทบตามเกณฑ์อายุงาน คือ
อายุงานไม่เกิน 10 ปี
สมทบ 9% ของค่าจ้าง
อายุงานตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20ปี
สมทบ 10% ของค่าจ้าง
อายุงาน 20ปีขึ้นไป
สมทบ 11% ของค่าจ้าง

ต่ อ ที่ 2 “ออมเงิน แล้ ว ....ลดหย่อ นภาษี ไ ด้ อี ก ต่ อ ” ส าหรั บ
สมาชิ ก ที่ อ อมเงิ น ผ่ า นกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ สามารถน าเงิ น สะสมเข้ า
กองทุนมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยนะ....
โดยลดหย่อนตามจานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (หัก
ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท
ได้รับยกเว้นไม่เกิน 490,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง)
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