
 

ตามท่ีสมาชิกได้สอบถามถึงรายงาน ก.ช.1.1 และ ก.ช.1.2 ชุดรวม (Consolidate) ของกองนโยบาย

ตราสารทุน EGAT-EQ (EGAT2) เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในรายงานดังกล่าวนั้น ขอเรียนชี้แจงรายละเอียด

เก่ียวกับรายงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กน. 14/2543 และประกาศฯ ท่ี กน. 16/2544 เรื่อง

หลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันยกเลิกและใช้ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สข/น. 23/2552 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 

2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุน ภาค 3 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

หมวด 1 ส่วนท่ี 1 ข้อ 125 “การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (3) (4) และ (6) ให้แก่ลูกค้าท่ีเป็น

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมกําหนดโดยได้รับความ

เห็นชอบจากสํานักงาน”  

2. สมาคมบริษัทจัดการกองทุนได้ออกประกาศสมาคมบริษํทจัดการท่ี สจก.กช. 1/2547 ลว. 1 
มีนาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทํารายงานเก่ียวกับการจัดการกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพให้กับลูกค้า   

“ข้อ 2 ในประกาศนี้ 

“รายงานรายเดือน” หมายความว่า รายงานเก่ียวกับการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ี
บริษัทจัดการจัดทําและนําส่งให้คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเดือนละอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

“รายงานรายปี” หมายความว่า รายงานเก่ียวกับการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีบริษัท
จัดการจัดทําและนําส่งให้คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพปีละอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

ข้อ 3 ในการจัดทํารายงานเก่ียวกับการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรายเดือนและรายปีให้
บริษัทจัดการจัดทําตามตัวอย่างท่ีแนบท้ายประกาศฉบับนี้เป็นอย่างน้อย ดังนี้ 

(1) รายงานรายเดือนให้สมาชิกจัดทํารายงานแสดงการจัดการตามแบบรายงานดังนี้ 



แบบรายงาน กช.1.1 งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์ 

แบบรายงาน กช.1.2 งบแสดงรายละเอียดทรัพย์สินสุทธิ 

(2) รายงานรายปี ให้สมาชิกจัดทํารายงานแสดงการจัดการตามแบบรายงานดังนี้ 

แบบรายงาน กช.2.1 งบดุล 

แบบรายงาน กช.2.2 งบกําไรขาดทุน 

แบบรายงาน กช.2.3 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

แบบรายงาน กช.2.4 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 

แบบรายงาน กช.2.5 งบกระแสเงินสด 

แบบรายงาน กช.2.6 ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

  ข้อ 4 ให้บริษัทจัดการนําส่งรายงานตามข้อ 3 ให้คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใน
วันท่ียี่สิบของเดือนถัดไป” 

3. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว (กองทุน) 

เป็นกองทุนส่วนบุคคล ท่ีมีหลายนายจ้าง หลายนโยบายการลงทุน คือ นโยบายตราสารหนี้และ

นโยบายตราสารทุน คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (คณะกรรมการ) ได้มอบหมายให้

บริษัทจัดการ UOBAM และบริษัทจัดการ MFC รับผิดชอบบริหารนโยบายตราสารหนี้ และ

มอบหมายให้บริษัทจัดการ UOBAM และบริษัทจัดการ BBLAM รับผิดชอบบริหารนโยบายตรา

สารทุน โดยแต่ละบริษัทจัดการจะจัดทํารายงานตามข้อ 3(1) ให้คณะกรรมการตามประกาศ

กําหนด ซ่ึงบริษัทจัดการท้ัง 4 บริษัทจัดการได้ดําเนินการในส่วนการบริหารจัดการของตนถูกต้อง

ครบถ้วน ตามประกาศดังกล่าวกําหนดอย่างสมํ่าเสมอ และในส่วนของการจัดทํารายงาน กช.รวม 

รายเดือนและรายปี คณะกรรมการได้มอบหมายให้บริษัทจัดการ UOBAM เป็นผู้ประสานงาน

และเป็นผู้จัดทําท้ัง 2 นโยบายการลงทุน 

4. ในการรายงาน กช. เดือนมกราคม 2557 ซ่ึงเป็นเดือนแรกของการเปลี่ยน/แต่งต้ังบริษัทจัดการ

กองทุนรายใหม่ พบว่าเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกรายการในแบบรายงาน กช.1.2 (ชุดรวม) 

นโยบายตราสารทุน ช่องจํานวนหุ้น/มูลค่าท่ีตราไว้ (หุ้นสามัญ) เนื่องจากการกําหนดช่องรายงาน

ในระบบท่ีไม่สอดคล้องกันของ 2 บริษัทจัดการ (UOBAM และ BBLAM) ทําให้การเก็บค่า 



จํานวนหุ้นผิดพลาดและข้อมูลจํานวนหุ้นในรายงานไม่ถูกต้อง ซ่ึงเป็นเพียงรายการเดียวใน

รายงานดังกล่าวท่ีไม่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามจากรายงานดังกล่าวมิได้มีการนําค่าท่ีผิดพลาดนั้น

ไปประมวลผลใดๆ ในการบริหารจัดการกองทุนของผู้จัดการกองทุน และภายหลังบริษัทจัดการ 

UOBAM ได้ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว พร้อมมีหนังสือขออภัยและ

ชี้แจงข้อผิดพลาดต่อคณะกรรมการกองทุน เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงกองทุนได้นําข้ึน 

Web กองทุนให้สมาชิกทราบแล้ว 

5. แบบรายงาน 1.2 ของนโยบายตราสารทุน EGAT–EQ (EGAT 2) ท่ีบริษัทจัดการ UOBAM และ

บริษัทจัดการ BBLAM นําส่งคณะกรรมการกองทุนเป็นรายเดือน 

   รูปท่ี 1 รายงาน กช.1.2 บริษัทจัดการ UOBAM 

 

  

 

 

 

 

รูปท่ี 2 รายงาน กช.1.2 บริษัทจัดการ BBLAM 

 

 

 

 

 

  



รูปท่ี 3 รายงาน กช.1.2 รวมบริษัทจัดการ UOBAM + BBLAM (ชุดรวม ก่อนแก้ไข) 

 

รูปท่ี 4 รายงาน กช.1.2 บริษัทจัดการรวม UOBAM + BBLAM (ชุดรวม หลังแก้ไข) 

 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบรูปท่ี 3 และ 4 จะเห็นว่าช่องสีแดงเท่าน้ันท่ีเกิดข้อผิดพลาด แต่ไม่กระทบต่อราคายุติธรรมและ

สินทรัพย์สุทธิ (ช่องสีนํ้าเงิน) แต่อย่างใด 



6. จากแบบรายงานข้อ 5 จะเห็นว่าเกิดข้อผิดพลาดในเรื่อง จํานวนหุ้น/มูลค่าท่ีตราไว้ ท่ีมีค่าไม่

เท่ากันเพียงช่องเดียว สําหรับช่องราคาทุนและราคายุติธรรมของรายงานมีค่าเท่ากันไม่

เปลี่ยนแปลง รวมท้ังสินทรัพย์สุทธิ จํานวนหน่วย มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย อัตราผลตอบแทน

รายเดือน (%) อัตราผลตอบแทนสะสม (%) ถูกต้องตรงกัน ค่าไม่เปลี่ยนแปลง จากเหตุการณ์

ดังกล่าว กองทุนได้เพ่ิมมาตรการการควบคุมภายในข้ึน (AAR ระดับแผนก) ส่วนรายงานรายปีใน

ข้อ 3(2) แบบรายงาน กช.2.1-2.6 นั้น บริษัทจัดการจะจัดทําในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงิน

ของกองทุนท่ีผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว ซ่ึงจะลงในรายงานประจําปี โดยสมาชิกสามารถเข้าไปดู

รายละเอียดได้ในเว็บไซต์กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฟผ. (http://providentfund.egat.co.th) 

คณะกรรมการกองทุน ขอขอบคุณสมาชิกท่ีได้ช่วยกันรักษาผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทุนเพ่ือ

สมาชิกทุกคน คณะกรรมการกองทุนจะทําหน้าท่ีกํากับดูแลบริษัทจัดการในการบริหารจัดการกองทุนให้รักษา

ผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของสมาชิก อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ซ่ือสัตย์สุจริต ถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือความ

เชื่อม่ันของสมาชิก 

  




