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  ขอแสดงความยินดีตอกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน กฟผ. ที่ ไดดําเนินการมาเปนเวลากวา    
17 ป นับจากการกอตั้งเมื่ อวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนมา กองทุนไดเติบโตอยางมั่นคง และมีผลการดําเนิน
งานที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งจะเปนสวัสดิการและหลักประกันแกผูปฏิบัติงานและครอบครัว  ใหมีเงินเพียงพอในการดํารง
ชีพหลังเกษียณอายุหรือเมื่ อพนวัยทํางานตอไป   

  ผูวาการขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนฯ บริษัทจัดการกองทุนฯ ผูรับฝากทรัพยสินและผู
เกี่ยวของทุกทาน ที่รวมแรงรวมใจบริหารจัดการกองทุน ฯ  ดวยความเอาใจใสเต็มกําลังความสามารถ  ทําใหในป 
2554 มีผลการดําเนินงานที่ดีพอสมควร แมจะมีอุปสรรคจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและปญหาอุทกภัยใน

ประเทศไทย

  ในโอกาสนี้ผูวาการขอสงความปรารถนาดีมายังสมาชิกกองทุน ฯ  และผูที่เกี่ยวของพรอมทั้ง

ครอบครัว ขออํานวยพรใหทุกทานประสบความสุข  ความเจริญ มีความมั่นคง และกาวหนาในอาชีพการงานตลอดไป

                       (นายสุทัศน  ปทมสิริวัฒน)

                       ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

 

สารจากผูวาการ
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สารจากประธานกรรมการกองทุน

 ภาวะเศรษฐกิจ

 เศรษฐกิจไทยในป 2554 อยูในภาวะทรงตัวในชวง 3 ไตรมาสแรก แตถดถอยลงอยางมากในไตรมาส 4 
ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ป 2554 ที่ประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาตลิดลงมาเหลือเพยีงรอยละ 0.1 ลดลงอยางมากจากปทีแ่ลว ปจจยัสาํคญัทีเ่ปนตวักดดันเศรษฐกจิ
ไทยมีทั้งปจจัยภายในประเทศและปจจัยจากตางประเทศ โดยเหตุการณมหาอุทกภัยในชวงไตรมาส 4 ของปเปนปจจัย
กดดันเศรษฐกิจในทุกภาคสวนอยางหนัก ไมวาจะเปนภาคการผลิต ภาคการบริโภค ภาคการลงทุน ภาคการสงออก
และภาคความเชื่ อมัน่ นอกจากนัน้ปจจยัจากตางประเทศโดยเฉพาะสถานการณทางการเงนิของภูมภิาคยโุรปทีเ่ปนตวัฉดุ

ร้ังใหเศรษฐกิจโลกอยู ในภาวะถดถอยก็สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยเชนกัน จากสถานการณดังที่กลาวมาขางตน

สงผลให ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ที่ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาตลอดทั้งป ตองประกาศลดอัตรา

ดอกเบี้ยลงในครั้งสุดทายของป โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายในป 2554 ปรับข้ึนทั้ง

สิน้ 175 bps มาอยูทีร่อยละ 3.25 ซึง่สวนทางกบัอตัราดอกเบีย้ FED FUND 

RATE ของสหรัฐอเมริกาที่คงที่อยู ในระดับตําทั้งป โดยอยูที่รอยละ 0.25 

สาํหรบัแนวโนมในป 2555 เศรษฐกจิโลกยงัคงอยูในภาวะถดถอยโดยเฉพาะ

ภูมิภาคยุโรปที่ยังคงตองหาทางแกไขสถานการณหนี้สาธารณะใหไดสวน

เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะปรับตัวดีข้ึนจากการฟนฟูหลังเหตุการณมหา
อุทกภัย

  สาํหรบัตลาดหลกัทรพัยในป 2554 มคีวามผนัผวนเปนอยางมาก 

โดยทัง้ป 2554 นกัลงทนุตางชาตขิายสทุธิ 888.78 ลานบาท 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย ปด ณ สิ้นป 2554 ที่ระดับ 

1,025.32 จุดปรับตัวลดลง 7.44 จุดจากสิ้นป 

2553 ที่ปดท่ีระดับ 1,032.76 จุดหรือคิดเปน

ปรับลดลงรอยละ 0.72 มูลคาการซื้อขายเฉลี่ย
ทั้งป 2554 อยูที่ 28,993.05 ลานบาท สภาพ
ตลาดโดยรวมปรับตัวลดลงในไตรมาส 2-3 

จากปจจัยจากตางประเทศเปนตัวกดดัน แตจาก
การที่ประเทศไทยไดรัฐบาลใหมที่มีเสถียรภาพ
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ทําใหความเชื่ อมั่นของนักลงทุนยังคงเปนบวกตอตลาดหุนไทย สําหรับแนวโนมในป 2555 ตลาดหลักทรัพยไทยจะ
มีความผันผวนสูง ปจจัยจากตางประเทศยังคงเปนตัวกดดันตลาดหลักทรัพยไทยเปนหลัก แตสําหรับผลประกอบ
การของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยยังมีแนวโนมที่ดีและสามารถจายเงินปนผลไดในอัตราที่สูง 

 ผลการดําเนินงาน
 จากสภาพเศรษฐกิจในป 2554 ดังที่กลาวมาขางตน ผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้ปรับตัวสูงข้ึนจากการที่ ธปท.

ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลายครั้ง แตดัชนีตลาดหลักทรัพยกลับสวนทางโดยมีความผันผวนสูงและปดส้ินปเปลี่ยนแปลง

เล็กนอยจากปกอน  คณะกรรมการกองทุนฯ ไดใหความเอาใจใสวิเคราะหและประเมินผลตามสถานการณ รวมทั้งไดกํากับติดตาม

ดูแลการบริหารจดัการของบริษัทจัดการกองทุนอยางใกลชิดและระมัดระวัง ทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนฯ     ในป 2554 

ซึ่งแบงเปนกองทุนยอย 2 กองมีผลการดําเนินงานดังน้ี กองทุนตราสารหนี้ (EGAT 1) มีผลตอบแทนรอยละ 3.01 ตอป และ 

กองทุนตราสารทุน (EGAT 2) มีผลตอบแทนติดลบรอยละ 2.58 ตอป 

 การกํากับดูแลกิจการท่ีดี
 ตลอดปที่ผานมา คณะกรรมการกองทุนฯ เอาใจใสดูแลเงินของสมาชิกอยางระมัดระวัง ใชหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสมาชิกเพื่ อใหเงินออมของสมาชิกมีความมั่นคงและมีการเจริญเติบโต 

โดยไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับไดและเพื่ อเปนหลักประกันใหสมาชิกสามารถดํารงชีพหลังเกษียณอายุ

อยางมีความสุข ซึ่งตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 จากการที่กองทุนไดปรับเปลี่ยนใหมีนโยบายการลงทุน 2 นโยบาย ไดแก นโยบาย

การลงทนุประเภทตราสารหนี ้และนโยบายการลงทนุประเภทตราสารทนุ โดยสมาชกิสามารถเลอืกลงทนุไดอยางอสิระ แตเพื่ อปองกนั

ความเสี่ยงจึงกําหนดใหลงทุนในตราสารทุนไดไมเกินรอยละ 50 ทําใหสมาชิกมีความสนใจในเรื่ องการลงทุนดวยตนเองมากยิ่งข้ึน 

แตอยางไรก็ตามขอใหสมาชิกใชความระมัดระวังในการเลือกการลงทุนใหเหมาะสมกับตนเองดวย

 

คณะกรรมการกองทนุสาํรองเล้ียงชพีพนกังานการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย ซึง่จดทะเบยีนแลว  ขอขอบคณุ

สมาชิกกองทุนฯ ทุกทาน ที่ ใหความสนใจตอการดําเนินงานของกองทุน ความเห็นและขอเสนอแนะของทุกทานเปนประโยชนอยาง

ยิ่งตอการบริหารจัดการกองทุนฯ และขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายที่ ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานของ
กองทุนฯ ดวยดีตลอดมา

     (นางสุนันทา เกียรติศิริกุล)
     ประธานกรรมการ
     คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ.
              ซ่ึงจดทะเบียนแลว

( ั ี ิ ิ ิ )
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คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฝายนายจาง
คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฝายลูกจาง
คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบริษัทในเครือ

EXECUTIVE
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คณะกรรมการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฝายนายจาง

นางสุนันทา เกียรติศิร ิก ุล
ประธานกรรมการ

นายวิรัช กาญจนพิบูลย
รองประธานกรรมการ

นายรัมย เหราบัตย
กรรมการ

นายธนากร  พูลทวีี
กรรมการ

นางกาญจนา ชาญสมร
กรรมการและเลขานุการ

นายธนา พุฒรังษี 
กรรมการ

นายสุนชัย คํานูณเศรษฐ
กรรมการ

นายมงคล สกุลแกว
รองประธานกรรมการ

นายสืบพงษ บูรณศิรินทร
กรรมการ

นายสุรศักด์ิ ศุภวิฑิตพัฒนา
กรรมการ

นางจุรีย สมประสงค
กรรมการ

นายพนมทวน ทองนอย
กรรมการ

ผูแทน สร.กฟผ.
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คณะกรรมการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฝายลูกจาง

นายพรรัฐ รมพฤกษ
กรรมการ

นายธีระพันธุ พรหมใจรักษ
กรรมการ

นายอนุวัตร สุวรรณสุขุม
กรรมการ

นายสุรจิต เจริญยศ
กรรมการ

นายอภินันท บุญญเศรษฐ
กรรมการ

นายพิษณุเกียรติ อุดรสถิตย
กรรมการ

น.ส.ลาวัณย เนียมลาภ
กรรมการ

นายวรรรณชัย จิตตานนท
กรรมการ

นายมานพ จําปาทิพย
กรรมการ
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คณะกรรมการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบริษัทในเครือ

นายมงคล พจนพงศสรรค
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

น.ส.ณัฏฐา มงคลธนทรัพย
บริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด

นางสิริวรรณ วิชญาเดชะ
สหกรณออมทรัพย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

นายกฤษณะ อัมพวานนท
รานสหกรณผูปฏิบัติงาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย



      กิจกรรมสําคัญของกองทุน 

 1. การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุน 
 โดยที่คณะกรรมการกองทุนชุดเดิมไดครบวาระการเปนกรรมการกองทุนตั้งแตวันที่ 7 มีนาคม 2554 กองทุน

จึงไดจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝายลูกจางจากผูแทนหนวยงานระดับฝายหรือเทียบเทาขึ้นไปจํานวน 9 ทาน และ

ฝายบริหารไดแตงตั้งผูปฏิบัติงานระดับผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไปเปนกรรมการฝายนายจางจํานวน 11 ทาน โดย

ทําหนาที่เลขานุการ 1 คน และแตงตั้งผูแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ.ตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเสนอ 1 

ทาน  ในสวนของนายจางที่เปนบริษัทในเครือที่จดทะเบียนรวมอยูในกองทุนไดสงกรรมการรวมบริหารกองทุนนายจางละ 1 

ทาน ยกเวนบริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด บริษัทผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด บริษัทอีแกท ไดมอนดจํากัด บริษัท กฟผ. 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไมสงตัวแทนเปนกรรมการกองทุน  รวมกรรมการกองทุนทั้งส้ิน 25 ทาน  โดยมีวาระการดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการกองทุนตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2557  ดังมีรายช่ือตอไปนี.้-

นายจางท่ี 1: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
(คําสั่ง กฟผ. ที่ ค. 14/2554 ล.ว. 7 มี.ค.54)

กรรมการฝายนายจาง                  กรรมการฝายลูกจาง

 1. นางสินีนาถ สิทธิรัตนะรังษี        (ประธานกรรมการ) 1. นายวรรณชัย จิตตานนท

 2. นายวิรัช กาญจนพิบูลย          (รองประธานกรรมการ) 2. นายพรรัฐ รมพฤกษ

 3. นายสหัส ประทักษนุกูล          (รองประธานกรรมการ) 3. นายมานพ จําปาทิพย

 4. นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา     4. นายสุรจิต เจริญยศ

 5. นายธนากร พูลทวี      5. นายธีระพันธุ พรหมใจรักษ

 6. นายธนา พุฒรังษี      6. นายอนุวัตร สุวรรณสุขุม

 7. นายธวัช วัจนะพรสิทธิ์      7. นายอภินันท บุญญเศรษฐ

 8. นายวุฒินันท สุรพลชัย      8. นายพิษณุเกียรติ อุดรสถิตย

 9. นายพิษณุ ทองวีระกุล      9. นางสาวลาวัณย เนียมลาภ

10. นางจุรีย สมประสงค

11. นางกาญจนา ชาญสมร       (กรรมการและเลขานุการ)
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 กรรมการซ่ึงเปนผูแทน สร.กฟผ.

 1.  นายพนมทวน ทองนอย  

นายจางท่ี 2: บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)
(คําสั่ง บมจ.ผลิตไฟฟาราชบุรีโอลดิ้ง ที่ ข. 7/2554 ลว. 4 มี.ค.2554)

 1.  นายมงคล  พจนพงศสรรค

นายจางท่ี 3: บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด
(คําสั่ง บจ.ผลิตไฟฟาราชบุรี ที่ ข. 3/2554 ลว. 25 ก.พ.2554)
 1.  นางสาวณัฏฐา  มงคลธนทรัพย

นายจางท่ี 6: สอ.กฟผ
(คําสั่ง สอ.กฟผ. ที่ ข. 4/2554 ลว. 7 มี.ค. 2554)

 1.  นางสิริวรรณ  วิชญาเดชะ

นายจางท่ี 7: รส.กฟผ
(คําสั่ง รส.กฟผ. ที่ 30/2554 ลว. 3 มี.ค. 2554)

 1.  นายกฤษณะ  อัมพวานนท

  กฟผ. ไดมกีารปรับเปลีย่นผูดาํรงตําแหนงบงัคบับญัชา เนือ่งจากมีการปรับปรุงโครงสรางการบังคบับญัชา 

ผูบริหารไดพนจากตําแหนงเพราะครบเกษียณอายุ และไดรับการแตงตั้งใหไปปฎิบัติงานที่บริษัทในเครือ กฟผ. จึงมีคําสั่ง     

ที่ ค. 57/2554 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ยกเลิกรายชื่อผูดํารงตําแหนงกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพฝายนายจางตาม   

คําสั่ง กฟผ. ที่ 14/2554  เรื่อง แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน กฟผ. ซึ่งจดทะเบียนแลว 

และแตงต้ังใหผูมีรายชื่อดังตอไปน้ี ดํารงตําแหนงกรรมการกองทุนฝายนายจาง 

 1. นายวิรัช  กาญจนพิบูลย

 2. นายธนากร พูลทวี

 3. นายสุรศักดิ์ ศุภวิทิตพัฒนา

 4. นายธนา  พุฒรังษี

 5. นายมงคล  สกุลแกว

 6. นางสุนันทา เกียรติศิริกุล

 7. นายสุนชัย  คํานูณเศรษฐ

 8. นางจุรีย  สมประสงค

 9. นายรัมย  เหราบัตย

 10. นายสืบพงษ บูรณศิรินทร

 11. นางกาญจนา ชาญสมร             ทําหนาที่เลขานุการ
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 คณะกรรมการกองทุนในคราวประชุมคร้ังที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 มีมติเลือก                   

นางสุนันทา เกียรติศิริกุล เปนประธานกรรมการกองทุน  นายวิรัช กาญจนพิบูลย  เปนรองประธานกรรมการกองทุน          

คนที่ 1  และนายมงคล สกุลแกว  เปนรองประธานกรรมการกองทุนคนที่ 2  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  มีคณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพรวมท้ังส้ิน 25 ทาน   ดังรายช่ือตอไปนี้

 

นายจางท่ี 1: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

กรรมการฝายนายจาง กรรมการฝายลูกจาง

1. นางสุนันทา เกียรติศิริกุล (ประธานกรรมการ) 1. นายวรรณชัย  จิตตานนท

2. นายวิรัช กาญจนพิบูลย (รองประธาน) 2. นายพรรัฐ รมพฤกษ

3. นายมงคล สกุลแกว (รองประธาน) 3. นายมานพ   จําปาทิพย

4. นายธนากร พูลทวี 4. นายสุรจิต    เจริญยศ

5. นายสุรศักดิ์ ศุภวิทิตพัฒนา 5. นายธีระพันธุ  พรหมใจรักษ

6. นายธนา พุฒรังษี 6. นายอนุวัตร   สุวรรณสุขุม

7. นายสุนชัย คํานูณเศรษฐ 7. นายอภินนัท   บุญญเศรษฐ

8. นางจุรีย สมประสงค 8. นายพิษณุเกียรติ  อุดรสถิตย

9. นายรัมย เหราบัตย 9. นางสาวลาวัณย เนียมลาภ

10. นางจุรีย สมประสงค

11. นายสืบพงษ บูรณศิรินทร

12. นางกาญจนา ชาญสมร (กรรมการและ เลขานุการ)

กรรมการซ่ึงเปนผูแทน สร.กฟผ.
 1. นายพนมทวน ทองนอย

นายจางท่ี 2 : บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)
1. นายมงคล พจนพงศสรรค

นายจางท่ี 3 : บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด 
1. นางสาวณัฏฐา มงคลธนทรัพย

นายจางท่ี 6 : สอ.กฟผ
1. นางสิริวรรณ วิชญาเดชะ

นายจางท่ี 7 : รส.กฟผ
1. นายกฤษณะ อัมพวานนท

สําหรับ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด  บริษัทผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด  บริษัทอีแกท ไดมอนด จํากัด 

บริษัท กฟผ. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ไมสงตัวแทนเปนกรรมการกองทุน
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2. การบริหารจัดการกองทุน
   2.1 กรอบนโยบายการลงทุนงวด 6 เดือนแรกของป 2554
คณะกรรมการกองทุนในคราวประชุม  คร้ังที่ 1/2554  เมื่อวันที่  25 มกราคม 2554 ไดพิจารณาและมีมติให้

ปรับปรุงนโยบายการลงทุนสําหรับตราสารหนี้ (EGAT1) ดังนี้ 

 กลุมท่ี 1  ปรับเพ่ิมสัดสวนการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย 

 กลุมท่ี 2  ปรับลดสัดสวนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงิน

 กําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structure Note)  ประกอบ

ดวยตราสารหนีท้ี่ใหอตัราผลตอบแทนคงที ่หรอืลอยตวั ทีม่เีงือ่นไขใหสทิธไิถถอนกอนครบกาํหนด (Call) หรือกาํหนดเพดาน

ดอกเบี้ย (Cap) หรือกําหนดอัตราขั้นตํ่า (Floor)  โดยอัตราดอกเบ้ียที่ใชอางอิง ไดแก อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก อัตราดอกเบ้ีย

เงินกู  อัตราดอกเบี้ย THBFIX, ตราสารหนี้ที่ใหอัตราผลตอบแทนคงที่ ประเภท Credit Link Note 

 นโยบายการลงทุนตราสารทุน (EGAT2) มีมติใหปรับปรุงนโยบายการลงทุนสําหรับตราสารทุน ดังนี้ 
 กลุมท่ี  1 ปรับเพ่ิมสัดสวนการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย  

 กลุมท่ี  3 ปรับปรุงเรื่องการลงทุนในหุนกูอนุพันธ  (Structured Note)  และองคการระหวางประเทศ 

รัฐวิสาหกิจไทยและตางประเทศ จะตองขออนุมัติคณะกรรมการกองทุนกอนการลงทุน 

 กลุมท่ี  4 ปรับปรุงใหสามารถลงทนุในตราสารอนพุนัธ ซ่ึงเปนสัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภท SET 50 Index 

Futures  ซึ่งออกโดยตลาดอนุพันธ  ในภาวะที่ตลาดมีแนวโนมลดลงไดอยางคลองตัว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบริหารความ

เสี่ยงในการลงทุนในตราสารทุน  และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุนในตราสารทุน และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของสมาชิก

กองทุนในการปองกันการลดลงของมูลคาเงินลงทุนของสมาชิก  กรณีภาวะตลาดหลักทรัพยมีแนวโนมลดลงเปนเวลานาน 

โดยไดกาํหนดขอความเพ่ิมเตมิวากองทุนอาจลงทนุในหลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิในกลุมที ่4 เฉลีย่ในรอบปบญัชตีํา่กวารอยละ 

65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิได โดยบริษัทจัดการจะตองรายงานเหตุผลใหคณะกรรมการกองทุนทราบดวย ในกรณีเหตุการณ

ดังนี้

 1. วิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพย

 2. ภาวะสงคราม

 3. ราคาตลาดของหลักทรัพยลดลงอยางรุนแรงในชวงที่ใกลกับวันสิ้นรอบปบัญชี เปนเหตุใหบริษัทจัดการ    

ไมสามารถปรับการลงทุนไดทันกอนสิ้นปบัญชี

 2.2 กรอบนโยบายการลงทุนงวด 6 เดือนหลังของป 2554 
คณะกรรมการกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554  มีมติใหใชกรอบ

นโยบายการลงทุนงวด 6 เดือนแรกเปนกรอบนโยบายการลงทุนของงวด 6 เดือนหลังตอไป
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3. การแกไขขอบังคับกองทุน
 ในป 2554  คณะกรรมการกองทุนมีมติใหแกไขขอบังคับกองทุนฯ โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดรับจดทะเบียนแกไขขอบังคับกองทุนฯ เรียบรอยแลว ดังนี้.-

    3.1 คณะกรรมการกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ กฟผ. ในคราวประชุมครัง้ที ่2/2554 เมือ่วันท่ี 24 กมุภาพนัธ  
2554 มีมติใหแกไขขอบังคับกองทุนขอ 37 (1) (2) (7) และ ขอ 37 วรรคทาย ใหสอดคลองกับ มาตรา 23 แหงพระราช

บัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ที่จะตองจายเงินสะสมในสวนของพนักงาน เงินสมทบในสวนของนายจาง และผล

ประโยชนของเงินสะสม เงินสมทบ ใหผูสิ้นสมาชิกภาพภายใน 30 วัน นับแตวันที่สมาชิกส้ินสมาชิกภาพ ตามตารางเปรียบ

เทียบการแกไขขอบังคับ ดังนี้

 

ขอความเดิม ขอความที่แกไข

ขอ 37. เมื่อสมาชิกซึ่งเปนพนักงาน กฟผ.สิ้นสมาชิกภาพ  

สมาชิกจะไดรับเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบตามสิทธิ  

เวนแตกรณีดังตอไปน้ี

 (1) กรณีสมาชิกตาย  แตสมาชิกดังกลาวถูกกลาวหาวา 

กระทําผิดวินัยอยางรายแรง  และ กฟผ. เห็นวาถาไมตายเสียกอน

ก็จะไดรับโทษถึงปลดออกจาก กฟผ.

 (2) กรณีสมาชกิเกษยีณอาย ุแตสมาชกิดงักลาวถกูกลาวหา

วากระทําความผิดวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือถูก

กลาวหาวากระทําความผิดทางอาญาซ่ึงคดีอาญานั้น กฟผ. เปนผู

เสียหายหรอืการกระทําความผดิอาญานัน้เปนการกระทาํทีเ่กดิข้ึนใน

บริเวณ กฟผ. เวนแตคดีที่เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาท และเม่ือคดีหรือกรณีถูกกลาวหาถึงที่สุดแลว ผูถูกกลาวหา

จะมีความผิด ซึ่ง กฟผ. เห็นวาถาไมเกษียณเสียกอนก็จะตองไดรับ

โทษปลดออกจากงาน

         (3) …  …  …  …  …  .

         (4) …  …  …  …  …  

         (5) …  …  …  …  …                      

         (6) …………  …  …  .                                                    

(7) กรณีสมาชิกลาออกจากกองทุนโดยไมไดลาออกจาก

งาน ใหบริษัทจัดการจายเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบ

ที่ไมไดจายใหแกสมาชิกคืนใหแก กฟผ. ทันทีนับแตวันสิ้นสมาชิก

ภาพโดยถือเปนรายไดของ กฟผ. ในรอบระยะเวลาบัญชนีัน้  เวนแต

กรณีตาม (7)  ให กฟผ. เก็บรักษาเงินดังกลาวไวเพื่อจายใหบุคคล

นั้น  เมื่อพนจากตําแหนงใน กฟผ.  และมีสิทธิจะไดรับเงินสมทบ

ขอ 37. เม่ือสมาชิกซึง่เปนพนกังาน กฟผ.สิน้สมาชิกภาพ  สมาชิก

จะไดรับเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบตามสิทธิ  เวนแต

กรณีดังตอไปนี้

 (1) ยกเลิก

         (2) ยกเลิก

         (3) ……….

         (4) ……….

         (5) ……….

         (6) ……….

 (7) ยกเลิก 

ใหบริษัทจัดการจายเงินสมทบและผลประโยชนของเงิน

สมทบที่ไมไดจายใหแกสมาชิกคืนใหแก กฟผ. ทันทีนับแตวันสิ้น

สมาชิกภาพโดยถือเปนรายไดของ กฟผ. ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  
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3.2  คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฟผ. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  

2554 มีมติใหแกไขขอบังคับกองทุนหมวดที่ 2 ขอ 4 โดยเพ่ิมคําวา “เกษียณอายุ หมายความวา  เกษียณอายุจากการเปน

พนักงาน กฟผ. ตามขอบังคับ กฟผ. หรือเกษียณอายุจากการเปนพนักงานของบริษัทในเครือ ตามระเบียบหรือขอบังคับ ที่

แตละบริษัทในเครือกําหนด” เปนขอ 4 (11) และเล่ือนขอ 4 (11) –(28) เดิม เปน ขอ 4 (12) – (29) และแกไขขอบังคับ

กองทุนหมวดท่ี 3 ขอ 7 เพ่ิมเติมการกําหนดเร่ืองการส้ินสมาชิกภาพของสมาชิก ตามตารางเปรียบเทียบการแกไขขอบงัคับ ดงันี้

ขอความเดิม ขอความที่แกไข

ขอ 4.  ในขอบังคับนี้

(1) “พระราชบัญญัติ”  หมายความวา  พระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  พ.ศ. 2530 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระ

ราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข

เพิ่มเติม

(2) …  …  …  …  

(3) …  …  …  …  

ขอ 4.   ในขอบังคับนี้

(1) “พระราชบัญญัติ”  หมายความวา  พระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  พ.ศ. 2530 และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราช

บญัญตัหิลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

(2)  ……………

(3)  ……………

(11) “เกษียณอาย”ุ  หมายความวา  เกษียณอายุจากการ

เปนพนักงาน กฟผ. ตามขอบังคับ กฟผ.  หรือเกษียณอายุจากการ

เปนพนักงานของบริษัทในเครือ ตามระเบียบหรือขอบังคับ ที่แตละ

บริษัทในเครือกําหนด

ขอ 7. สมาชิกจะสิ้นสมาชิกภาพลงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้

        (1) พนสภาพจากการเปนพนักงานหรือพนักงานของบริษัท
ในเครอื เวนแตสมาชิกท่ีสิน้สมาชิกภาพเพราะเกษียณอาย ุที่ไดแสดง
เจตนาขอรับเงินจากกองทุนเปนงวด และสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ
เพราะเหตุพนสภาพจากการเปนพนักงานหรือพนักงานของบริษัท
ในเครือไมวาดวยเหตุใด ที่ไดแสดงเจตนาของคงเงินไวในกองทุน
ทั้งหมด ใหสิ้นสมาชิกภาพลงตามเง่ือนไขที่กําหนดในขอบังคับนี้

        (2) กองทุนเปนอันตองเลิก

        (3) ลาออกจากกองทุน

        การสิ้นสมาชิกดังกลาวคณะกรรมการกองทุนจะตองแจงการ
สิน้สมาชกิภาพเปนหนงัสอืและจดัสงเอกสารเกีย่วกบัการสิน้สมาชกิ
ภาพพรอมขอมูลทะเบียนสมาชิกที่ครบถวนใหกับบริษัทจัดการ
สมาชิกทีล่าออกจากกองทุนไมสามารถกลับเขากองทุนไดอกี เวนแต    
คณะกรรมการกองทุนจะมีมติใหสมคัรเขาเปนสมาชิกกองทุนไดใหม
เปนกรณีพิเศษเฉพาะกาล

ขอ 7. สมาชิกจะสิ้นสมาชิกภาพลงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปน้ี

          (1) ตาย

          (2) ลาออกจากการเปนพนักงาน

          (3) สิ้นกําหนดการจาง

          (4) ใหออกจากงาน หรือเลิกจาง

          (5) ปลดออกจากงาน

          (6) เกษียณอายุ

          (7) ลาออกจากการเปนสมาชิก

          (8) เมื่อกองทุนเลิกตามขอบังคับนี้

เวนแตสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะเกษียณอายุ ที่ไดแสดง
เจตนาขอรับเงินจากกองทุนเปนงวด และสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ
เพราะเหตุพนสภาพจากการเปนพนักงานหรือพนักงานของบริษัท
ในเครือไมวาดวยเหตุใด ที่ไดแสดงเจตนาของคงเงินไวในกองทุน
ทั้งหมด ใหสิ้นสมาชิกภาพลงตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอบังคับนี้

การสิน้สมาชกิดงักลาวคณะกรรมการกองทุนจะตองแจงการสิน้
สมาชกิภาพเปนหนังสอืและจดัสงเอกสารเกีย่วกบัการสิน้สมาชกิภาพ
พรอมขอมูลทะเบียนสมาชิกที่ครบถวนใหกับบริษัทจัดการ

สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนไมสามารถกลับเขากองทุนไดอีก 
เวนแตคณะกรรมการกองทุนจะมีมติใหสมคัรเขาเปนสมาชิกกองทุน
ไดใหมเปนกรณีพิเศษเฉพาะกาล
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3.3  คณะกรรมการกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ กฟผ.  ในคราวประชุมครัง้ที ่6/2554 เม่ือวันท่ี 30 มถินุายน  

2554 มมีตแิกไขขอบงัคบักองทนุสํารองชพีในขอ 4 (9) โดยเพิม่พนกังานสัญญาจางพเิศษ เปนผูมสีทิธิในกองทนุสํารองเลีย้ง

ชีพ ใหสอดคลองกับระเบียบ กฟผ.วาดวยการจางผูปฎิบัติงาน ตามตารางเปรียบเทียบการแกไขขอบังคับ ดังนี้

ขอความเดิม ขอความที่แกไข

ขอ 4.  ในขอบังคับน้ี

(1)  ………  

(9)  “พนักงาน”  หมายความวา พนักงาน  ลูกจางทดลอง

งาน ลูกจางประจํางานพิเศษ และลูกจางท่ีมีกําหนดเวลางานประจํา

ลักษณะงานพิเศษ ตามขอกําหนด กฟผ. วาดวย การจางผูปฏิบัติงาน

ขอ 4.   ในขอบังคับนี้

(1) ………..

(9) “พนกังาน” หมายความวา พนกังาน  ลกูจางทดลองงาน 

ลูกจางประจํางานพิเศษ ลูกจางที่มีกําหนดเวลางานประจําลักษณะ

งานพิเศษ และพนักงานสัญญาจางพิเศษ ตามระเบียบ กฟผ. วาดวย 

การจางผูปฏิบัติงาน

 3.4  คณะกรรมการกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ กฟผ.  ในคราวประชุมคร้ังที ่9/2554 เมือ่วนัที ่29 กนัยายน  
2554 มีมติใหแกไขเอกสารแนบทายขอบังคับในสวนของ รส.กฟผ.เรื่องเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบ ขอ 5.2 

ใหสอดคลองกบั มาตรา 23 แหงพระราชบญัญตักิองทนุสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ.2530 ทีจ่ะตองจายเงินสะสมในสวนของพนกังาน 

เงนิสมทบในสวนของนายจาง และผลประโยชนของเงนิสะสม เงนิสมทบ ใหผูสิน้สมาชิกภาพภายใน 30 วนั นบัแตวนัทีส่มาชกิ

สิ้นสมาชิกภาพ ตามตารางเปรียบเทียบการแกไขขอบังคับ ดังนี้

ขอความเดิม ขอความที่แกไข

5..2    เงินสมทบ

เมือ่สมาชกิสิน้สมาชกิภาพ สมาชกิจะไดรบัเงินสมทบและผล

ประโยชนของเงินสมทบตามสิทธิ เวนแตกรณีดังตอไปนี้

(ก)  จงใจทําให รส.กฟผ.ไดรับความเสียหายอยางรายแรง

(ข)  สมาชิกลาออกจากกองทุน

ใหบริษัทจัดการจายเงินสมทบและผลประโยชนของเงิน

สมทบท่ีไมไดจายใหแกสมาชิกคืนใหแก รส.กฟผ. ทันทีนับแตวัน

สิ้นสมาชิกภาพโดยถือเปนรายไดของ รส.กฟผ. ในรอบระยะเวลา

บัญชีนั้น เวนแตกรณีตาม 5..2 (ข) ให รส.กฟผ.เก็บรักษาเงินดัง

กลาวไวเพ่ือจายใหบุคคลน้ัน   เมื่อพนตําแหนงใน รส.กฟผ . .และ

มีสิทธิจะไดรับเงินสมทบ

5..2    เงินสมทบ

เมือ่สมาชกิสิน้สมาชกิภาพ สมาชิกจะไดรบัเงนิสมทบและผล

ประโยชนของเงินสมทบตามสิทธิ  เวนแตจงใจทําให รส.กฟผ. ไดรับ

ความเสยีหายอยางรายแรง  สาํหรบัเงนิสมทบและผลประโยชนของ

เงินสมทบที่ไมไดจายใหแกสมาชิก  ใหบริษัทจัดการจายคืน รส.กฟผ. 

ทันทีนับแตวันสิ้นสมาชิกภาพ โดยถือเปนรายไดของ รส.กฟผ. ในรอบ

ระยะเวลาบัญชีนั้น 
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4. กรอบวงเงินคาใชจายของกองทุนฯ ประจําป 2555
 คณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กฟผ. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันศุกรที่ 27 มกราคม 

2555  มีมติอนุมัติกรอบวงเงินรายการ  คาใชจายในการดําเนินกิจการของกองทุนประจําป 2555 ดังนี้

(1) คาธรรมเนียมบริษัทจัดการ 56,020,000.00 บาท

(2) คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน 1,000,000.00 บาท

(3) คาธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก 1,200,000.00 บาท

(4) คาธรรมเนียมบริการในการสอบบัญชี 400,000.00 บาท

(5) คาใชจายอ่ืนๆ   571,000.00 บาท

รวม 59,591,000.00 บาท

 ทั้งนี้ คาใชจายตาม (1) (2) (3) (4) เปนการคํานวณโดยประมาณตามเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญาแตงตั้ง

บริษัทจัดการกองทุนฯ สัญญาแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสิน และ สัญญาแตงตั้งผูสอบบัญชีกองทุนฯ

5. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนของสมาชิกประจําป 2554 
 การแจงเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุน ครั้งที่ 1 ของป 2554 มีผลการเปล่ียนแปลงตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 

2554 มีสมาชิกเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุน จํานวน 2,991 คน คิดเปน 13.67% ของสมาชิกทั้งหมด

  โดย ณ 1 เมษายน 2554 มีรายละเอียดการเลือกสัดสวนการลงทุนของสมาชิกตามชวงตราสารทุนดังนี้

เลือกสัดสวนตราสารทุนรอยละ จํานวนสมาชิก (คน) สัดสวน

50           4,487 20.51%

45-49              133 0.61%

40-44           4,708 21.52%

35-39              200 0.91%

30-34           4,980 22.76%

25-29              379 1.73%

20-24           1,544 7.06%

15-19           3,662 16.74%

10-14              214 0.98%

5-9                38 0.17%

1-4                 2 0.01%

0           1,531 7.00%

        21,878 100.00%
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 การแจงเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุน ครั้งที่ 2 ของป 2554 มีผลการเปล่ียนแปลงตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2554  มีสมาชิกเปล่ียนแปลงสัดสวนการลงทุน จํานวน 2,813 คน คิดเปน 12.73% ของสมาชิกทั้งหมด 

 โดย ณ 1 ตุลาคม 2554 มีรายละเอียดการเลือกสัดสวนการลงทุนของสมาชิกตามชวงตราสารทุนดังนี้

เลือกสัดสวนตราสารทุนรอยละ จํานวนสมาชิก (คน) สัดสวน

50           4,532 20.51%

45-49              148 0.67%

40-44           4,393 19.88%

35-39              196 0.89%

30-34           5,039 22.80%

25-29              429 1.94%

20-24           1,781 8.06%

15-19           3,563 16.12%

10-14              323 1.46%

5-9                47 0.21%

1-4                 6 0.03%

0           1,642 7.43%

        22,099 100.00%

6. การจัดเสวนากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฟผ. ไดจัดใหมีการเสวนาเรื่อง “สองกลองเศรษฐกิจ และการ

ลงทุนป 54” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554 และวันที่ 19 สิงหาคม 2554  ณ หองประชุม กฟผ. 1 อาคารส่ือสารองคการ        

โดยเชิญวิทยากรจากบริษัทจัดการทั้ง 4 บริษัทมาใหความรูกับสมาชิกกองทุน  และเพื่อใหสมาชิกในสวนภูมิภาคไดรับความ

รูเพื่อการตัดสินใจกําหนดสัดสวนการลงทุนใหเหมาะสมกับตนเอง  จึงไดจัดเดินสายประชาสัมพันธที่หนวยงานสวนภูมิภาค

ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกรับทราบผลการดําเนินงาน

ของแตละนโยบายการลงทุน  และเสริมความรูความเขาใจใหสมาชิกทราบแนวโนมภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุน 

เพื่อใหสมาชิกใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกสัดสวนการลงทุนสําหรับเงินกองทุนของตนเองได
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7. การเลิกสัญญาจางกับ บลจ.เอ็มเอฟซี ซ่ึงบริหารนโยบายการลงทุนประเภท 
 ตราสารทุน

 คณะกรรมการกองทุนในคราวประชุมกองทุนคร้ังท่ี 10/2554 เม่ือวนัพธุท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 ไดพจิารณา

วา บลจ.เอม็เอฟซี บรหิารนโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุนไดอตัราผลตอบแทนกองทุนนอยกวาอัตราผลตอบแทนอางองิ

ในการบริหารนโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุนที่กําหนดไวในสัญญา เปนระยะเวลาสาม (3) ไตรมาสติดตอกัน จึงมีมติ

ใหกองทุนเลิกสัญญาจางกับ บลจ.เอ็มเอฟซี โดยใหมีผลใชบังคับในทันที ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา และให บลจ.ไอเอ็นจี 

ซึ่งบริหารจัดการนโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน เปนผูบริหารจัดการกองทุนแทน บลจ.เอ็มเอฟซี ซึ่งเปนไปตามขอ

กําหนดและเงื่อนไขในสัญญา ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2554 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีคณะกรรมการ

กองทุนจะดําเนินการสรรหาบริษัทจัดการรายใหมตอไป

8. การสรรหาผูสอบบัญชีประจําป 2555

 คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในคราวประชุมคร้ังที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554       

ที่ประชุมมีมติตอสัญญากับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีกองทุนประจําป 2555 ในอัตราปละ 400,000 บาท 

(สี่แสนบาทถวน) ตามเงื่อนไขและขอกําหนดการยื่นขอเสนอเปนผูสอบบัญชีของกองทุนฯ  

 ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554  ไดมีมติวาหากกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ กฟผ. ประสงคจะตอสัญญาจางบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีกองทุนสําหรับปที่ 2 และปที่ 

3 (ป 2555 และป 2556) จะมีคาธรรมเนียมบริการ รวมคาใชจายในการดําเนินการ สําหรับปที่ 2 และปที่ 3 (ป 2555 และ

ป 2556)  ในอัตราปละ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) ตามเงื่อนไขและขอกําหนดการย่ืนขอเสนอเปนผูสอบบัญชีของกอง

ทุนฯ เมื่อป 2554 ของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ22



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 23

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแลว
Electricity Generating Authority of Thailand Registered Provident Fund
53 หมู  2 ถนนจรัญสนิทวงศ บางกรวย นนทบุรี  11130 โทรศัพท   0  2436  4120  โทรสาร  0  2436  4199 

53 Charansanitwong Rd. Bang Kruai Nonthaburi 11130 Thailand  Tel (66)  2436  4120   Fax. (66) 2436  4199

ที่  กส-กฟผ.28      10  กุมภาพันธ 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

  ซึ่งจดทะเบียนแลว ประจําป 2555

เรียน สมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแลว

 เพื่ออนุวรรตนตามความในขอ 50 ของขอบังคับ กส-กฟผ. ที่กําหนดใหคณะกรรมการกองทุน  จัดใหมีการประชุม

สามญัปละ 1 ครัง้ ภายในระยะเวลา 120 วนั นบัแตวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีเพือ่ใหสมาชกิไดรบัทราบรายงานผลการดาํเนนิ

งานของกองทุน และพิจารณารับรองงบการเงินของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา 

 คณะกรรมการ กส-กฟผ. จึงกําหนดใหมีการประชุมสามัญ กส-กฟผ.ประจําป 2555 ในวันศุกรที่ 30 มีนาคม 2555            

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุม เกษมจาติกวณิช 1-2 ชั้น 9 อาคาร ต.040 สวนกลาง กฟผ. โดยมีระเบียบวาระการ

ประชุม ดังน้ี.-

 

 ระเบยีบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญ กส-กฟผ.ประจําป 2554

 ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องการรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

 ระเบียบวาระที่  4  เรื่องการรับรองงบการเงิน ประจําป 2554

 ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอื่นๆ (ถามี)

 จึงขอเรียนเชิญสมาชิก กส-กฟผ. ทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย จะขอบคุณยิ่ง

     ขอแสดงความนับถือ                                                 

         

       (นางสุนันทา   เกียรติศิริกุล)

                                ประธานกรรมการ

                                    กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

                                ซึ่งจดทะเบียนแลว

หนังสือ
เชิญประชุมสามัญประจําป 2555

 ขอแสดงความนบถอ 

(นางสนันทา เกกีียรติศิริกล)
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กําหนดการประชุมสามัญ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซ่ึงจดทะเบียนแลว

ประจําป 2555
วันศุกรท่ี 30  มีนาคม 2555

ณ หอประชุม เกษมจาติกวณิช 1-2 ชั้น9 อาคาร ต.040 
…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  ..

เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.00 น. เริ่มประชุม

  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญ กส-กฟผ.ประจําป  2554

  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนประจําป สิ้นสุด   

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการรับรองงบการเงิน ประจําป 2554

  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)

**************************************

กําหนดการ
ประชุมสามัญประจําป 2555
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รายงานการประชุมสามัญประจําป 2554
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซ่ึงจดทะเบียนแลว

เมื่อวันจันทรท่ี 4  เมษายน 2554
 ณ หองประชุม 1 อาคารประชาสัมพันธและหอประชุม กฟผ.

…………………ผูมาประชุม
 คณะกรรมการท่ีมาประชุม

  1. นางสินีนาถ   สิทธิรัตนะรังษี  ประธานกรรมการ
  2. นายสุรศักดิ์   ศุภวิฑิตพัฒนา  กรรมการ
  3. นายธวัช    วัจนะพรสิทธิ์  กรรมการ
  4. นายมานพ   จําปาทิพย  กรรมการ
  5. นายวรรณชัย   จิตตานนท  กรรมการ 
  6. นายสุรจิต   เจริญยศ  กรรมการ
  7. นายพนมทวน   ทองนอย  กรรมการ

8. นายอภินันท   บุญญเศรษฐ  กรรมการ
9. น.ส.ลาวัณย   เนียมลาภ  กรรมการ
10.นายอนุวัตร   สุวรรณสุขุม  กรรมการ
11.นายพษิณุกร   อุดรสถิตย  กรรมการ
12.นางกาญจนา   ชาญสมร  กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการชุดเดิม (ครบวาระการเปนกรรมการเม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2554) ที่มาประชุม

  1. นายอนุชัย   ดานสมบูรณ  กรรมการ

  2. นางกมลพร   จันทรโชติชัชวาล กรรมการ

  3. นายอนุพงษ    เนตรพิศาลวนิช  กรรมการ
 

 สมาชิก
สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแลว จํานวน  313  คน

ผูเขารวมประชุม
เจาหนาที่บริษัทจัดการ บลจ.บัวหลวง 

 1. นายสันติ ธนะนิรันดร  หัวหนาจัดการกองทุน 

 2. นางกชพร โสภณปาล ผูอํานวยการฝายการตลาด

 

เจาหนาที่บริษัทจัดการ บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
 1. นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล ผูจัดการกองทุน

 2. น.ส.กุสมุาพร หิรัณยัษฐิติ ผูอํานายการอาวุโสฝายการตลาด



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ26

 เจาหนาที่บริษัทจัดการ บมจ.กรุงไทย
  1. นายกฤษณ ณ สงขลา ผูจัดการฝายลงทุน

  2. นายฤทธิศักดิ์ คังคายะ เจาหนาที่อาวุโส ฝายกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

  3. น.ส.ภาสวรรณ ธีรอรรถ เจาหนาที่อาวุโส ฝายกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

 เจาหนาที่บริษัทจัดการ บลจ.กสิกรไทย
  1. น.ส.เอ้ือมรัตน ภัทรพันธุพงศ ผูชวยผูบริหารงานการตลาด

  2. นายมนตชัย อนันตกูล ผูบริหารฝาย ฝายจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
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 ประธานกรรมการกลาวเปดการประชมุสามญัประจาํป 2554 โดยแจงตอทีป่ระชมุวาคณะกรรมการกองทุนสาํรองเลีย้ง

ชีพพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแลว จัดประชุมสามัญประจําป 2554 ตามขอบังคับกองทุน 

ขอ 50 ซึ่งกําหนดใหมีการประชุมสามัญปละ 1 ครั้ง ภายใน 120 วันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

 1. ใหสมาชิกไดรับทราบผลการดําเนินงานของกองทุนในรอบปที่ผานมา คือ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง  

  31 ธันวาคม 2553

 2. ใหสมาชิกพิจารณารับรองงบการเงินของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว ซึ่งผานการตรวจ 

  สอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของกองทุนแลว

 3. ใหสมาชิกมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการบริหารจัดการ 

  กองทุน

 มีสมาชิกเขารวมประชุมครบองคประชุมจํานวน 313 คน ประธานกรรมการเปดการประชุมสามัญประจําป 2554 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานกรรมการรายงานภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปและการลงทุนในรอบป 2553 สรุปไดดังนี้.-

ภาวะเศรษฐกิจ
 เศรษฐกจิไทยในป 2553 อยูในภาวะฟนตวัอยางโดดเดนทามกลางวกิฤตการณทางการเงนิทีย่งัคงมอียูทัง้ภมูภิาคยโุรป

และสหรัฐอเมริกา โดยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่คาดการณไวตองมีการปรับเพิ่มตลอดเวลา การสงออก

ทาํสถติิใหมหลายรอบ ภาคการอปุโภคบรโิภคและการลงทุนของภาคเอกชนปรับตวัเพิม่ขึน้อยางกาวกระโดด ตลาดหลักทรพัย

และตลาดตราสารหนี้ในประเทศมีเม็ดเงินจากตางชาติจํานวนมากไหลเขา กระตุนใหเศรษฐกิจไทยฟนตัวไดอยางรวดเร็วและ

อยูในชวงขาข้ึน อัตราดอกเบ้ียนโยบายในรอบป 2553 ปรับตัวขึ้นทั้งส้ิน 75 bps จากรอยละ 1.25 มาเปนรอยละ 2.00 ซึ่ง

สวนทางกับอัตราดอกเบ้ีย FED FUND RATE ของสหรัฐอเมริกาที่ยังคงทรงตัวอยูในระดับตํ่าที่รอยละ 0.25
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 สําหรับตลาดหลักทรัพยในป 2553 อยูในชวงขาขึ้นจากการฟนตัวของเศรษฐกิจและความเช่ือมั่นของนักลงทุนทั้ง

ในและตางประเทศ โดยทั้งป 2553 นักลงทุนตางชาติซื้อสุทธิ 58,592.73 ลานบาท ดัชนีตลาดหลักทรัพย ปด ณ สิ้นป 2553 

ที่ระดับ 1,032.76 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้น 298.22 จุดจากสิ้นป 2552 ที่ปดที่ระดับ 734.54 จุดหรือคิดเปนปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 

40.60 มูลคาการซื้อขายเฉล่ียทั้งป 2553 อยูที่ 28,413.57 ลานบาท สภาพตลาดโดยรวมปรับตวัขึ้นอยางมากแตมีเหตุการณ

ทางการเมืองในชวงไตรมาส 2 ที่ทําใหตลาดปรับตัวลง คาดการณวาในป 2554 เม็ดเงินจากตางชาติจะยังไหลเขามาอยาง

ตอเนื่อง ราคาผลผลิตการเกษตรจะมีราคาสูงขึ้นจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปที่แลวและผลประกอบการของ บมจ. ตางๆ ใน

ตลาดจะโดดเดน ซึ่งจะผลักดันใหตลาดหลักทรัพยในป 2554 มีศักยภาพที่จะปรับตัวขึ้นไดแตคงไมรอนแรงเทาปที่ผานมา  

ผลการดําเนินงาน
 จากสภาพเศรษฐกิจในประเทศป 2553 ที่อยูในภาวะฟนตัวอยางโดดเดนซึ่งจะเห็นไดจากตัวเลขการผลิตและการ

สงออกของประเทศไทย ในขณะที่เศรษฐกิจในอีกหลายภูมิภาคไมวาจะเปนยุโรปหรือสหรัฐอเมริกานั้นยังคงประสบปญหา

ทางดานการเงินอยูดังที่กลาวมาขางตน ทําใหประเทศเหลานั้นเรงหามาตรการเพื่อมาแกไขปญหาเศรษฐกิจในประเทศ  

โดยสหรัฐอเมริกาไดใชนโยบายการใสเงินเขาในระบบการเงิน (Quantitative Easing) เปนจํานวนเงิน 1.8 ลานลานดอลลาร

สหรัฐฯ เพื่อชวยคลี่คลายปญหาและสําหรับภูมิภาคยุโรปก็เรงใชนโยบายตางๆ เพื่อชวยเหลือฐานะการคลังในประเทศท่ีมี

ปญหา ในขณะเดียวกันผูกํากับดูแลระบบธนาคารไดเขมงวดการปลอยสินเชื่อในประเทศทําใหเงินสดจากประเทศเหลานั้นได

ไหลเขามาลงสูประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย โดยไดเขามาลงทุนในตลาดทุน มีผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพยพุงสูง

ขึ้นในชวง 1 ปที่ผานมาถึงรอยละ 40.60 คือจากดัชนี ณ สิ้นป 2552 อยูที่ 734.54 จุดและดัชนี ณ สิ้นป 2553                อยู

ที่ 1,032.76 จุด นอกจากน้ันเงินทุนยังไหลเขามาในตลาดตราสารหน้ีดวย ทําใหความตองการตราสารมีมากจึงทําใหอัตรา

ดอกเบี้ยยังไมสูงมากแมวาธนาคารแหงประเทศไทยจะข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายในป 2553 ไปถึง 3 ครั้ง 

คณะกรรมการกองทุนฯ ไดใหความเอาใจใสวิเคราะหและประเมินผลตามสถานการณ รวมทั้งไดกํากับติดตามดูแล

การบริหารจัดการของบริษัทจัดการกองทุนอยางใกลชิดและระมัดระวัง ทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนฯ ในป 2553 ซึ่ง

แบงเปนกองทุนยอย 3 กองมีผลการดําเนินงานดังนี้ กองทุนตราสารหน้ี (EGAT 1) มีผลตอบแทนรอยละ 1.88 ตอป  กองทุน

ตราสารทุน (EGAT 2) มีผลตอบแทนรอยละ 39.26 ตอป และกองทุนนโยบายผสม (EGAT 3) ซึ่งบริหารตั้งแต 1 มกราคม 

ถึง 30 กันยายน 2553 มีผลตอบแทนสะสมรอยละ 6.07 



ผลการดําเนินงาน ป 2553 ป 2552

ป 2551
นโยบายการลงทุน EGAT 1 EGAT 2

EGAT 3

ม.ค.-ก.ย.**

EGAT 1

เม.ย.-ธ.ค.*

EGAT 2

เม.ย.-ธ.ค.*
EGAT 3

ตลาด

อัตราดอกเบี้ยเงนิฝากประจํา 1
ปเฉล่ีย 4 ธนาคารใหญ

0.76% 0.85% 2.67%

ดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ ส้ินป 1,032.76 734.54 449.96

กอง

ทุน

ผลตอบแทนกองทุน 1.88% 39.26% 6.07% 1.44% 40.59% 6.47% (0.03%)

ผลตอบแทนเฉลี่ยตอป

ตั้งแตเริ่มตั้งกองทุน
1.91% 54.71% 14.21% 1.91% 54.07% 13.69% 13.34%

มูลคาเงินกองทุนสุทธิ 

(ลานบาท)

27,682.21 11,533.25 27,609.97 7,171.01 2,668.33 25,696.08 34,016.48

39,215.46 35,535.42 34,016.48

มูลคาหนวยกองทุน (บาท) 10.3342 19.5786 17.9099 10.1435 14.0593 16.8853 15.8586

หมายเหตุ : * ้นโยบายตราสารหนี(้EGAT 1) และนโยบายตราสารทนุ(EGAT 2) ่ ่ ่เริ่มเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2552

                 ** ปรับรูปแบบการลงทนุใหมี 2 นโยบายการลงทนุ ไดแก นโยบายตราสารหนี(้EGAT 1) และนโยบายตราสารทุน(EGAT 2)
                  ตั้งแตวันที่ 1 ุตุลาคม 2553
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี
 ตลอดปทีผ่านมา คณะกรรมการกองทุนฯ เอาใจใสดแูลเงินของสมาชิกอยางระมัดระวงั ใชหลักการกาํกบัดแูลกิจการ

ที่ดี โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คํานึงถึงผลกระทบกับสมาชิกเพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชนที่เหมาะสมภายใตความเสี่ยง

ทีย่อมรบัไดและมคีวามมัน่คง มกีารเจรญิเตบิโต เพือ่เปนหลักประกนัใหสมาชกิสามารถดาํรงชพีหลงัเกษยีณอายุอยางมคีวาม

สุข นับตั้งแตจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กฟผ. มีนโยบายการลงทุนเพียงนโยบายเดียวสําหรับสมาชิกทุกคน ทั้งที่สมาชิก

สามารถยอมรับความเส่ียงไดแตกตางกัน ดังนั้นเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2552 กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน กฟผ. จึงไดจด

ทะเบยีนเปนกองทนุสาํรองเลีย้งชพีประเภท Master Fund ทีม่นีโยบายการลงทนุ 3 นโยบาย ไดแก นโยบายการลงทนุประเภท

ตราสารหน้ี  นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน และนโยบายการลงทุนแบบผสม  โดยกําหนดเปนรูปแบบการลงทุน 4 

รปูแบบใหสมาชิกเลอืกตามความเสีย่งทีส่มาชิกแตละคนยอมรบัได จากนัน้เมือ่สมาชิกมคีวามรูความเขาใจในเรือ่งการลงทนุ

มากขึ้นแลว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน กฟผ. ไดปรับรูปแบบการลงทุนใหมีนโยบายการ

ลงทุนเพียง 2 นโยบาย ไดแก นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหน้ี และนโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน โดยสมาชิก

สามารถเลือกลงทุนไดอยางอิสระ  แตเพ่ือปองกันความเสี่ยงจึงกําหนดใหลงทุนในตราสารทุนไดไมเกินรอยละ 50  อยางไร

ก็ตามขอใหสมาชิกใชความระมัดระวังในการเลือกการลงทุนใหเหมาะสมกับตนเองดวย
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ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 2553

 ประธานกรรมการเสนอใหที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 2553 ซึ่งที่ประชุมมีมติใหการ

รับรองงบการเงินประจําป  2552 เม่ือวันพุธที่ 7 เมษายน 2553 

มติท่ีประชุม
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 2553 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2553  โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องการรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553

 ประธานกรรมการมอบหมายใหบริษัทจัดการกองทุน บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) และ บลจ. บัวหลวง  รายงานผล

การดําเนินงานของกองทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในสวนที่แตละบริษัทรับผิดชอบตามลําดับ และให 

บลจ. บัวหลวง  รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนในภาพรวม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

 บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)  รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553     

ในสวนท่ีรับจัดการโดยสรุป ดังนี้.-

สถานภาพและผลการดําเนินงานของกองทุน 
หนวย  :  ลานบาท

EGAT 1 EGAT 2 EGAT 3*

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 14,028.60 6,005.96 13,976.54

รายไดจากการจัดการ 74.50 975.39 868.26

ยอดเงินลงทุนสุทธิ(ตามราคายุติธรรม) 13,835.25 5,976.37 13,896.54

อัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากการลงทุน 1.64% 48.47% 6.57%

     - อัตราขั้นตําที่จะไดคาจัดการ** 3.80% 3.80% 3.68%

     - สูงกวาอัตราขั้นตําที่จะไดรับคาจัดการ (2.16%) 44.67% 2.89%

จํานวนหนวย (ลานบาท) 1,359.30 276.06 770.00

มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย (บาท) 10.3205 21.7561 18.1513

คาธรรมเนียมการจัดการ 0.00 2.56 9.48

คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน 0.28 0.11 0.43

*  มกราคม – กันยายน 2553
** เงินฝากประจํา 12 เดือน BBL, KBANK, SCB, KTB+3.00%
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1.นโยบายตราสารหน้ี (EGAT 1)

อัตราผลตอบแทน แยกตามกลุมการลงทุน เปรียบเทียบกับ Benchmark นโยบายตราสารหน้ี (EGAT 1)
หนวย  :  ลานบาท

กลุม ประเภท สินทรัพยเฉลี่ย รายไดทั้งป ผลตอบแทน ผลตอบแทนอางอิง *
1 พันธบัตร, ตั๋วเงินคลัง 3,854.93 24.71 1.20% 1.96%
2 เงินฝากธนาคาร, ตั๋วเงิน 1,667.57 33.73 1.89% 0.76%
3 หุนกูเอกชน, หนวยลงทุน 936.73 16.06 3.03% 1.36%
4 หุนสามัญ - - - -

รวม 6,459.23 74.50 1.64% 1.36%

* Benchmark  กลุมที่ 1 ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลทีมีอายุคงท่ีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ZRR) อายุ 2 ป 
กลุมที่ 2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงิน 1 ลานบาทท่ีกองทุนไดรับ เฉลี่ยของ BBL KBANK KTB และ SCB 
กลุมที่ 3 ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลทีมีอายุคงท่ีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ZRR) อายุ 2 ป  และอัตราดอกเบ้ีย
เงินฝากประจํา 1 ป วงเงิน 1 ลานบาทที่กองทุนไดรับ  เฉลี่ยของ   BBL KBANK KTB  และ  SCB  ในอัตรา 50 : 50
 กลุมที่ 4 ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index)

สัดสวนและผลประโยชนจากการจัดการกองทุนเดือน มกราคม – ธันวาคม 2553 นโยบายตราสารหน้ี
(EGAT 1)

            หนวย  :  ลานบาท

Group Avg Assets -jan-Dec 10 Current Income Realized Gain (Loss) Change In MTM Total Income

Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht %
1 1,808.23 57.02 23.91 39.10 17.00 90.47 (26.92) 88.38 13.99 28.27
2 679.45 21.43 11.92 19.49 (0.01) (0.05) 1.43 (4.69) 13.34 29.96
3 683.48 21.55 25.32 41.41 1.80 9.58 (4.97) 16.32 22.15 44.77
4 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

Total 6,459.23 100.00 139.19 100.00 6.52 100.00 (71.21) (100.00) 74.50 100.00

2.นโยบายตราสารทุน (EGAT 2)
อัตราผลตอบแทน แยกตามกลุมการลงทุน เปรียบเทียบกับ Benchmark นโยบายตราสารทุน (EGAT 2)

หนวย  :  ลานบาท
กลุม ประเภท สินทรัพยเฉลี่ย รายไดทั้งป ผลตอบแทน ผลตอบแทนอางอิง *
1 พันธบัตร, ตั๋วเงินคลัง 12.73 0.30 - -
2 เงินฝากธนาคาร, ตั๋วเงิน 172.13 1.31 0.87% -
3 หุนกูเอกชน, หนวยลงทุน - - - -
4 หุนสามัญ 2,523.52 973.78 38.73% 40.60%

รวม 2,708.38 975.39 48.47%  40.60%
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สัดสวนและผลประโยชนจากการจัดการกองทุนเดือน มกราคม – ธันวาคม 2553 นโยบายตราสารทุน
(EGAT 2)

            หนวย  :  ลานบาท

Group Avg Assets -jan-Dec 10 Current Income Realized Gain (Loss) Change In MTM Total Income

Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht %
1 12.73 0.47 0.30 0.53 - 0.00 - 0.00 0.30 0.03
2 172.13 6.63 1.31 2.29 - 0.00 - 0.00 1.31 0.13
3 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
4 2,523.52 93.17 55.71 97.18 308.01 100.00 610.06 100.00 973.78 99.83

Total 2,708.38 100.00 57.32 100.00 308.01 100.00 610.06 100.00 975.39 100.00

 

3.นโยบายแบบผสม (EGAT 3)

อัตราผลตอบแทน แยกตามกลุมการลงทุน เปรียบเทียบกับ Benchmark นโยบายผสม (EGAT 3)
หนวย  :  ลานบาท

กลุม ประเภท สินทรัพยเฉลี่ย รายไดทั้งป ผลตอบแทน ผลตอบแทนอางอิง *
1 พันธบัตร, ตั๋วเงินคลัง 6,795.21 92.02 1.35% 2.14%
2 เงินฝากธนาคาร, ตั๋วเงิน 2,773.89 37.40 1.35% 0.49%
3 หุนกูเอกชน, หนวยลงทุน 2,109.74 67.86 3.21% 1.31%
4 หุนสามัญ 1,772.73 670.98 37.86% 32.78%

รวม 13,451.57 868.26 6.57% 4.46%

* Benchmark  กลุมที่ 1 ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลทีมีอายุคงท่ีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ZRR) อายุ 2 ป 

 กลุมที่ 2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงิน 1 ลานบาทท่ีกองทุนไดรับ เฉลี่ยของ BBL KBANK KTB และ SCB 

 กลุมที่ 3 ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลทีมีอายุคงท่ีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ZRR) อายุ 2 ป  และอัตรา 

 ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงิน 1 ลานบาทที่กองทุนไดรับ เฉลี่ยของ   BBL KBANK KTB  และ  SCB  ในอตัรา 50 : 50

 กลุมที่ 4 ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index)

สัดสวนและผลประโยชนจากการจัดการกองทุนเดือน มกราคม – กันยายน 2553 นโยบายผสม
(EGAT 3)

            หนวย  :  ลานบาท

Group Avg Assets Jan-sep 10 Current Income Realized Gain (Loss) Change In MTM Total Income

Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht %
1 6,795.21 50.52 92.43 37.34 2.80 0.76 (3.21) (1.27) 92.02 10.60
2 2,773.89 20.62 28.32 11.44 19.38 5.26 (10.30) (4.09) 37.40 4.31
3 2,109.74 15.68 69.36 28.02 2.06 0.56 (3.56) (1.41) 67.86 7.82
4 1,772.73 13.18 57.42 23.20 344.42 93.43 269.14 106.77 670.99 77.28

Total 13,451.57 100.00 247.53 100.00 368.66 100.00 252.07 100.00 868.27 100.00

 บลจ. บวัหลวง รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนประจําป สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ในสวนท่ีรบัจดัการ

และภาพรวมโดยสรุป ดังนี้.-
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สถานภาพและผลการดําเนินงานของกองทุน 
หนวย  :  ลานบาท

EGAT 1 EGAT 2 EGAT 3*

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 13,653.61 5,527.29 13,633.43

รายไดจากการจัดการ 95.56 530.81 725.21

ยอดเงินลงทุนสุทธิ(ตามราคายุติธรรม) 13,478.05 5,490.57 12,537.08

อัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากการลงทุน 2.12% 30.86% 5.56%

     - อัตราขั้นตํ่าที่จะไดคาจัดการ* 3.80% 3.80% 3.68%

     - สูงกวาอัตราขั้นตําที่จะไดรับคาจัดการ (1.68%) 27.06% 1.88%

จํานวนหนวย (ลานบาท) 1,319.40 313.02 771.60

มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย (บาท) 10.3484 17.5681 17.6689

คาธรรมเนียมการจัดการ 0.00 2.43 9.31

คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน 0.27 0.11 0.41
*  มกราคม – กันยายน 2553

** เงินฝากประจํา 12 เดือน BBL, KBANK, SCB, KTB+3.00%

1. นโยบายตราสารหน้ี (EGAT 1)

อัตราผลตอบแทน แยกตามกลุมการลงทุน เปรียบเทียบกับ Benchmark นโยบายตราสารหน้ี (EGAT 1)
หนวย  :  ลานบาท

กลุม ประเภท สินทรัพยเฉลี่ย รายไดทั้งป ผลตอบแทน ผลตอบแทนอางอิง *
1 พันธบัตร, ตั๋วเงินคลัง 3,307.77 30.54 1.35% 1.96%
2 เงินฝากธนาคาร, ตั๋วเงิน 1,314.57 28.59 2.11% 0.76%
3 หุนกูเอกชน, หนวยลงทุน 1,646.83 36.35 3.81% 1.36%
4 หุนสามัญ 4.46 0.06 4.00% -

รวม 6,273.63 95.56 2.12% 1.36%

* Benchmark  กลุมที่ 1 ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลทีมีอายุคงท่ีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ZRR) อายุ 2 ป 

กลุมที่ 2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงิน 1 ลานบาทท่ีกองทุนไดรับ เฉลี่ยของ BBL KBANK KTB และ SCB 

กลุมที่ 3 ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลทีมีอายุคงท่ีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ZRR) อายุ 2 ป  และอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากประจํา 1 ป วงเงิน 1 ลานบาทที่กองทุนไดรับ เฉลี่ยของ   BBL KBANK KTB  และ  SCB  ในอัตรา 50 : 50

สัดสวนและผลประโยชนจากการจัดการกองทุนเดือน มกราคม – ธันวาคม 2553 นโยบายตราสารหน้ี (EGAT 1)
            หนวย  :  ลานบาท

Group Avg Assets -jan-Dec 10 Current Income Realized Gain (Loss) Change In MTM Total Income

Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht %
1 3,307.77 52.75 67.32 45.74 1.86 71.26 (38.64) (71.25) 30.54 0.92
2 1,314.57 20.95 28.04 19.05 0.22 8.43 0.23 0.42 28.49 2.17
3 1,646.83 26.25 51.82 35.21 0.53 20.31 (15.88) (29.28) 36.47 2.21
4 4.46 0.07 0.00 0.00 - 0.00 0.06 0.11 0.06 1.42

Total 6,273.63 100.00 147.18 100.00 2.61 100.00 (54.23) (100.00) 95.56 2.12
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2. นโยบายตราสารทุน (EGAT 2)

อัตราผลตอบแทน แยกตามกลุมการลงทุน เปรียบเทียบกับ Benchmark นโยบายตราสารทุน (EGAT 2)
หนวย  :  ลานบาท

กลุม ประเภท สินทรัพยเฉลี่ย รายไดทั้งป ผลตอบแทน ผลตอบแทนอางอิง *
1 พันธบัตร, ตั๋วเงินคลัง - - - -
2 เงินฝากธนาคาร, ตั๋วเงิน 20.84 0.86 0.70% -
3 หุนกูเอกชน, หนวยลงทุน - - - -
4 หุนสามัญ 2,412.27 502.95 20.67% 40.60%

รวม 2,549.51 503.81 30.86% 40.60%

สัดสวนและผลประโยชนจากการจัดการกองทุนเดือน มกราคม – ธันวาคม 2553 นโยบายตราสารทุน (EGAT 2)
            หนวย  :  ลานบาท

Group Avg Assets -jan-Dec 10 Current Income Realized Gain (Loss) Change In MTM Total Income

Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht %
1 116.40 4.57 - - - - - - - -
2 20.84 0.82 0.80 0.99 0.03 (0.83) 0.03 0.02 0.86 0.17
3 - - - - - - - - - -
4 2,412.27 94,62 80.22 99.01 227.94 0.00 194.79 99.98 502.95 99.83

Total 2,549.51 100.00 81.02 100.00 227.97 100.00 194.82 100.00 503.81 30.86

3. นโยบายผสม (EGAT 3)

อัตราผลตอบแทน แยกตามกลุมการลงทุน เปรียบเทียบกับ Benchmark นโยบายผสม (EGAT 3)
หนวย  :  ลานบาท

กลุม ประเภท สินทรัพยเฉลี่ย รายไดทั้งป ผลตอบแทน ผลตอบแทนอางอิง *
1 พันธบัตร, ตั๋วเงินคลัง 5,180.05 86.43 1.66% 2.14%
2 เงินฝากธนาคาร, ตั๋วเงิน 3,030.90 45.46 1.49% 0.49%
3 หุนกูเอกชน, หนวยลงทุน 3,144.09 97.82 3.12% 1.31%
4 หุนสามัญ 1,705.49 495.50 28.92% 32.78%

รวม 13,060.53 725.21 5.56% 4.46%

* Benchmark  กลุมที่ 1 ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลทีมีอายุคงท่ีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ZRR) อายุ 2 ป 

 กลุมที่ 2 อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ป วงเงิน 1 ลานบาทท่ีกองทุนไดรับ เฉลี่ยของ BBL KBANK KTB และ SCB 

 กลุมที่ 3 ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลทีมีอายุคงท่ีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ZRR) อายุ 2 ป  และอัตรา 

 ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป วงเงิน 1 ลานบาทที่กองทุนไดรับ เฉลี่ยของ   BBL KBANK KTB  และ  SCB  ในอตัรา 50 : 50

 กลุมที่ 4 ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index)
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สัดสวนและผลประโยชนจากการจัดการกองทุนเดือน มกราคม – กันยายน 2553 นโยบายผสม (EGAT 3)
            หนวย  :  ลานบาท

Group Avg Assets Jan-seb 10 Current Income Realized Gain (Loss) Change In MTM Total Income

Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht %
1 5,180.05 39.66 79.24 28.23 6.39 3.84 0.80 0.29 86.43 11.92
2 3,030.90 23.21 43.26 15.41 1.07 0.65 1.13 0.41 45.46 6.27
3 3,144.09 24.07 95.01 33.85 1.84 1.11 0.97 0.35 97.82 13.49
4 1,705.49 13.06 63.17 22.51 156.91 94.40 275.42 98.96 495.50 68.33

Total 13,060.53 100.00 280.68 100.00 166.21 100.00 278.32 100.00 725.21 100.00

 บลจ. บัวหลวง รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในภาพรวม    

โดยสรุป ดังน้ี.-

ผลการดําเนินงานของกองทุนป 2553
หนวย  :  ลานบาท

EGAT 1 EGAT 2 EGAT 3*

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 27,682.21 11,533.25 27,609.97

รายไดจากการจัดการ 170.06 1,479.20 1,593.47

ยอดเงินลงทุนสุทธิ(ตามราคายุติธรรม) 27,313.30 11,466.94 26,433.62

อัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากการลงทุน 1.88% 39.26% 6.07%

     - อัตราขั้นตําที่จะไดคาจัดการ** 3.80% 3.80% 3.68%

     - สูงกวาอัตราขั้นตํ่าที่จะไดรับคาจัดการ (1.92%) 35.46% 2.39%

จํานวนหนวย (ลานบาท) 2,678.69 589.08 1,514.61

มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย (บาท) 10.3342 19.5786 17.9099

คาธรรมเนียมการจัดการ 0.00 4.99 18.79

คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน 0.55 0.22 0.84
*  มกราคม –กันยายน 2553
** เงินฝากประจํา 12 เดือน BBL, KBANK, SCB, KTB+3.00%

 ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องการรับรองงบการเงิน  ประจําป  2553

 ประธานกรรมการเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหการรับรองงบการเงินประจําป 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองจากบริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของกองทุนแลว ประกอบดวย  

งบการเงินรวม งบการเงินนโยบายการลงทุนประเภทตราสารหน้ี งบการเงินนโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน  งบการ

เงินนโยบายการลงทุนรูปแบบผสม พรอมท้ังขอมูลทางการเงินที่สําคัญ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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มติท่ีประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินรวม งบการเงินนโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้ งบการเงินนโยบายการลงทุน

ประเภทตราสารทุน  งบการเงินนโยบายการลงทุนรูปแบบผสม ประจําป 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งไดผาน

การตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีเปนที่เรียบรอยแลว 

ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องอื่นๆ
5.1 ตอบขอซักถามของสมาชิก
 สมาชิกขอใหคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฟผ. เพิ่มสัดสวนการลงทุนในหุนสามัญใหมากข้ึนกวาเดิม       

พอจะเปนไปไดหรือไม

 ประธานกรรมการช้ีแจงวาสมาชิกกองทุนมหีลากหลาย มคีวามรูเร่ืองในการลงทุนไมเทากนั แตอยางไรก็ตามในอนาคต 

ถาสมาชิกมีความรูเรื่องการลงทุนมากขึ้นจะนําเรื่องนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้ง

 สมาชิกสอบถามวาเปนไปไดหรือไมที่กองทุนจะเพิ่มนโยบายการลงทุนไปลงทุนในกองทุนอ่ืนๆเชน กองทุน

ทองคํา,กองทุนนํ้ามัน

 ประธานกรรมการขอรับไวพิจารณา

 สมาชิกเสนอขอใหรับพนักงานที่ลาออกไปแลวกลับเขามาเปนสมาชิกกองทุนอีกครั้ง

 ประธานกรรมการชี้แจงวา คบ-กฟผ. มีมติแลววาไมรับพนักงานที่ลาออกจากกองทุนกลับเขามาเปนสมาชิกใหม     

แตอยางไรก็ตามผูบริหาร กฟผ. อยูระหวางพิจารณาที่จะขอทบทวนมติดังกลาวอีกครั้งวามีวิธีใดที่จะชวยคนกลุมนี้ไดบาง

 สมาชิกสอบถามวาทาํไมตองนาํเรือ่งการรับพนกังานท่ีลาออกไปแลวกลบัเขามาเปนสมาชิกกองทุนอกีครัง้ เขาทีป่ระชุม 

คบ-กฟผ.

 ประธานกรรมการช้ีแจงวา การที่ตองนําเร่ืองดังกลาวเขาที่ประชุม คบ-กฟผ. ดวยนั้น เนื่องจากมีเงินสมทบ ซึ่งเปน

เงินในสวนของ กฟผ. ที่จายใหสมาชิกรวมอยูดวย จึงตองใหผูบริหารของ กฟผ.เปนผูพิจารณา

 สมาชิกสอบถามเรื่องการจายคาจัดการยังอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรือไม ในเมื่อกองทุนมีนโยบายกองทุน    

ตราสารทุน

 ประธานกรรมการช้ีแจงวา ปนี้แตกตางจากปที่ผานมา เรามีบริษัทที่บริหารจัดการกองทุน 4 ราย บริหารนโยบายการ

ลงทุนประเภทตราสารหนี้ 2 ราย นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน 2 ราย โดยใช Benchmark ที่มีความเหมาะสมมาก

ขึน้ โดยเพ่ิมความทาทายและแรงจงูใจ เชน ในสวนของตราสารหนี ้Benchmark ขัน้ตํา่ทีผู่จดัการกองทนุจะไดรบัผลตอบแทน

อยูที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ของ 4 ธนาคารใหญ บวกดวยรอยละ 1.5 สวน Benchmark ของตราสารทุน     

ใชดัชนีผลตอบแทนรวมของ SET 100 หรือ SET 100 TRI เปนอัตราอางอิง อยางไรก็ตามหากผูจัดการกองทุนสามารถสราง

ผลตอบแทนให กส-กฟผ. ไดในระดับสูง ก็จะไดรับสวนแบงคาธรรมเนียมการบริหารเพิ่มขึ้นเปนขั้นบันไดดวยเชนกัน 
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 สมาชิกสอบถามเรื่องการปรับเปล่ียนสัดสวนการลงทุน มีนโยบายอยางไร

 ประธานกรรมการช้ีแจงวายังคงใหสมาชิกเปล่ียนไดปละ 2 ครั้ง ในอนาคตอาจจะใหเปลี่ยนไดปละ 2 ครั้ง แตเปนวัน

ใดก็ได โดยจะตองหารือความเปนไปไดกับบริษัทจัดการกอน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบอย ๆ ไมเกิดผลดีกับสมาชิก และหาก

สมาชิกมีคําแนะนําอยางไร ขอใหสง E-Mail ให รวบ., ชบง., อกง., กรรมการกองทุน และที่ Web ของกองทุน 

 หลงัจากเสรจ็สิน้การใหความคดิเหน็และขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนตอการบรหิารจดัการกองทนุเปนท่ีเรียบรอยแลว 

ประธานกรรมการกลาวขอบคุณสมาชิกและปดการประชุมสามัญประจําป  2554

เลิกประชุมเวลา 12.00  น.

นายอัฐพงศ  ธัมมะปาละ

 ผูจดรายงานการประชุม

       (นายมานพ  จําปาทิพย)

         กรรมการกองทุนฯ

        กรรมการฝายลูกจาง

 (นางสินีนาถ  สิทธิรัตนะรังษี)

ประธานกรรมการกองทุนฯ

กรรมการฝายนายจาง
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รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 87รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี 877



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ88 รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี888



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 89รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี 899



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ90 รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี09



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 91รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี 911



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ92 รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี292



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 93รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี 933



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ94 รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี494



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 95รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี 955



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ96 รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี69



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 97รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชชีพ 977



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ98 รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี898



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 99รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี 999



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ100 รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี010



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 101รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี 1001



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ102 รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี2102



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 103รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี 1003



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ104 รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี4104



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 105รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี 1005



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ106 รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี610



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 107รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงงชีพ 1007



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ108 รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี8108



รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 109รายงานประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชพี 1009



     สรุปภาพรวมเศรษฐกิจป 2554 และ
    แนวโนมป 2555

     บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
     บลจ. กสิกรไทย จํากัด
     บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
สรุปภาวะตลาดหุนป 2554

  ป 2554 เปนปของความผันผวนอยางแทจริง ทั้งนี้ ดัชนีหุนไทยในป 2554 ถือวามีความผันผวนมากท่ีสุดนับตั้งแตป 2552              

ที่ตลาดหุนไทยเริ่มฟนตัว โดยดัชนีฯเคลื่อนไหวในกรอบ 843-1148 จุด โดยดัชนีฯสรางจุดสูงสุดในเดือน ส.ค.54 และตําสุดในเดือน  ต.ค.54  

ความวิตกกังวลตอเศรษฐกิจสหรัฐฯท่ีอาจเขาสูภาวะถดถอยรอบ 2 และ วกิฤติหนี้ในยุโรปเปนปจจัยหลกัท่ีกดดันตลาดหุนไทย รวมถึง การเลือก

ตั้งภายในประเทศในชวงกลางปมีสวนสรางความผันผวนของดัชนีฯ ในขณะท่ีภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงท่ีสุดในรอบ 50 ป ทั้งเหตุการณแผนดิน

ไหวในญ่ีปุนและอุทกภัยในประเทศไทยสงผลกระทบตออตุสาหกรรมยานยนต และ ชิน้สวนอิเลก็ทรอนิกสอยางมาก ทัง้นี ้นกัวเิคราะหสวนใหญ

ไดปรบัลดคาดการณกาํไรของบรษิทัจดทะเบยีนในชวงทีเ่กิดอทุกภยัลงจากประมาณการเดมิ สงผลใหการเตบิโตของกาํไรสทุธิในป 2554 มกีาร

ขยายตัวลดลงจากคาดการณเดิมที่ 26% เหลือประมาณ 15% อยางไรก็ตาม ตลาดหุนไทยไดแสดงใหเห็นถึงความแข็งแกรงของปจจัยพื้นฐาน 

โดย SET Index สามารถฟนตัวไดอยางนอย 3 ครั้งที่มีการปรับตัวลง และปดตลาด ณ สิ้นป 2554 ที่ระดับ 1025 จุด ซึ่งใกลเคียงกับมูลคา

เหมาะสมของตลาดหุนไทยในระยะยาว หากประเมินจากคา PER ของป 2554 ที่ระดับ 12.60 เทา  หุนกลุมนําตลาดฯ ไดแก การแพทย +58% 

สื่อสาร +43% และ คาปลีก +39%  ซึ่งเปนหุนประเภท Defensive สะทอนภาพวานักลงทุนสวนใหญยังคงกังวลตอแนวโนมตลาดฯและความ

เสี่ยงของเศรษฐกิจ สงผลใหหุนกลุมหลัก อยางเชน ธนาคาร และ พลังงาน ใหผลตอบแทนท่ีนอยกวาตลาดฯ โดยดัชนีกลุมที่ใหผลตอบแทน

ตําที่สุดในป 2554 ไดแก  กลุมบรรจุภัณฑ -48%  กลุมปโตรเคมี -33% และกลุมชิ้นสวนอิเลคทรอนิคส -32%  ดานการซื้อขายของนักลงทุน

ในปที่ผานมา  นักลงทุนตางประเทศขายสุทธิ 5,119 ลานบาท สถาบันในประเทศขายสุทธิ 29,149 ลานบาท นักลงทุนท่ัวไปซื้อสุทธิ 32,961 

ลานบาท พอรตลงทุนของบริษัทหลักทรัพยซื้อสุทธิ 1,306 ลานบาท  

 ภาวะตลาดตราสารทุนป 2555  
 แนวโนมตลาดหุนไทยในป 2555 ยังมีทิศทางท่ีผันผวน แมวาเศรษฐกิจไทยจะยังมีการเติบโตที่ดี  อยางไรก็ตาม ความไมแนนอน

ในเรื่องวิกฤตหนี้ยุโรป  จะเปนแรงกดดันใหตลาดหุนไทยมีแรงเทขายเปนระยะ ๆ ตามขาวจากปจจัยภายนอกท่ีมากระทบ แตในระยะยาวทาง 

บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) คาดวาตลาดหุนไทยจะมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นจากปจจัยหลักๆ คือ 

 1. สถานการณในยุโรปนาจะเริ่มคลี่คลายในชวงครึ่งหลังของป 2555 จากผลของมาตรการชวยเหลือตาง ๆ ที่ทางยุโรปมีมาตรการ

ออกมา เชน มาตรการคุมเขมเรื่องงบประมาณรายจาย การเจรจาปรับโครงสรางหน้ีของประเทศกรีซ การทํา LTRO  การเขาซื้อพันธบัตรของ 

EFSF  และการเพ่ิมทุนรอบใหมของธนาคารพาณิชย  

 2. สถานการณของประเทศจีนเร่ิมเห็นทิศทางท่ีดีขึ้นจากการท่ีรัฐบาลจีนมีการดําเนินนโยบายผอนคลายทางการเงินหลังจากความ

กังวลตอภาวะเงินเฟอลดลง  โดยในเดือนธันวาคม 2554 ทางธนาคารกลางจีนมีการปรับลด RRR ลงรอยละ 0.5 เพื่อผอนคลายภาวะสินเชื่อตึงตัวและ

เพื่อกระตุนเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

 3. การเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเติบโตหลักจากการบริโภคภายในประเทศ โดยยังเชื่อวาเหตุการณอุทกภัยนําทวม

จะไมสงผลตอศักภาพในการผลิตของประเทศไทยในระยะยาว นอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนกระตุนเศรษฐกิจจากเหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้น โดย

รฐับาลจะมกีารทาํโครงการทีเ่กีย่วกบันาํและการบรหิารจดัการนาํ ประมาณ 3.5 แสนลานบาท และมกีารทาํแผนงานสาํหรบัโครงการลงทนุเพือ่

สรางอนาคตในโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ประมาณ 2.3 ลานลานบาท

 สวนปจจัยความเส่ียงภายในท่ีตองติดตาม ไดแก การแทรกแซงจากภาครัฐตอภาคธนาคาร การกําหนดเงินนําสงเขาสถาบันประกัน

เงินฝากในอัตราที่สูงขึ้นจากเดิมที่ไวที่ 0.4% เพื่อนําไปชําระหน้ีของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และปจจัยการเมือง

ภายในประเทศ หากรัฐบาลมีการแกไขรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ การที่นักการเมือง 111 คนสามารถกลับมาดํารงตําแหนงทางการเมืองไดอาจ

จะสงผลใหรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากเดือน พ.ค. 2555     

 ในระดับผูประกอบการบริษัทจดทะเบียน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุนไทยถูกคาดการณวานาจะมีอัตราการเติบโตของกําไร (EPS-

Earning per Share) รอยละ 10.3 ในป 2555* โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการที่รัฐบาลมีการปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลลงจากรอยละ 30 เหลือ

รอยละ 23 ในเชิงของระดับราคา ในปจจุบัน อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (P/E) ของ ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทย (SET Index) ในป 2555 อยูที ่

10.6 เทา ซึ่งอยูในระดับใกลเคียงกับระดับ P/E เฉลี่ยของภูมิภาคที่ 10.9 เทา* และยังมิไดสูงกวาคาเฉลี่ยในอดีตของตลาดหลักทรัพยไทย

*ขอมูลจาก Goldman Sachs ณ วันที่ 20 ม.ค. 2555
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สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ป 2554
 ในชวงคร่ึงแรกของป 2554 เปนชวงท่ีอัตราผลตอบแทนตราสารหน้ีปรับตัวสูงขึ้นตลอดท้ังเสน ซึ่งเปนภาพสะทอนการปรับตัวขึ้น

ของอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากตนปที่ 2.25% ขึ้นไปถึง 3.0% จากความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้นเดือน มิ.ย.54 

มูลคาคงคางของตราสารหน้ีทีจดทะเบียนกับ ThaiBMA อยูที่ 6.82 ลานลานบาท เพิ่มขึ้น 6.28% จากชวงเดียวกันของปกอน โดยสวนใหญ

เปนพันธบัตรรัฐบาล ดานปริมาณการซ้ือขายในตลาดรองมีคาเฉลี่ย 79,288 ลานบาทตอวัน สวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นจากปริมาณการซื้อขาย

พันธบัตรระยะสั้นของธนาคารแหงประเทศไทย    

 สวนในชวงคร่ึงหลังของป 2554 พบวา อัตราผลตอบแทนตราสารหน้ีเริ่มเปล่ียนแนวโนมเปนการออนตัวลง ตั้งแตเดือน ต.ค.54 

เนื่องจากความตองการในการลงทุนในสินทรัพยเส่ียงตําของนักลงทุนสถาบันท้ังในและตางประเทศเพิ่มขึ้น จากความเสี่ยงสถานการณวิกฤติ

หนี้ในยุโรป รวมถึง ปจจัยเส่ียงเก่ียวกับสถานการณนําทวมในประเทศไทย สงผลใหตลาดฯเร่ิมคาดการณวา ธปท.จะหยุดการปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ย หลังจากนั้นอัตราผลตอบแทนตราสารหน้ีไดมีการปรับตัวลดลงตอเนื่องถึงเดือน ธ.ค.54 สะทอนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ธปท.

ลงเหลือ 3.00%  โดย ณ ธันวาคม 2554 มูลคาคงคางของตราสารหน้ีที่จดทะเบียนกับ ThaiBMA อยูที่ 7.11 ลานลานบาท โดยมีตราสารหนี้ภาครัฐที่

ประมูล ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ออกใหมและขึ้นทะเบียนที่ ThaiBMA รวมทั้งสิ้น 9.22 แสนลานบาท 

 แนวโนมตลาดตราสารหนี้ป 2555

 ทศิทางของตลาดตราสารหนี้ในป 2555 คาดวา อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรมโีอกาสออนตวัในชวงไตรมาสท่ี 1/55 โดยเฉพาะพนัธบัตร

ทีม่อีายคุงเหลอืสัน้มโีอกาสปรบัตัวลดลงในอตัราทีม่ากกวาตราสารในชวงอายอุืน่ๆ ซึง่เปนการสะทอนภาพของแนวโนมอตัราดอกเบีย้นโยบาย

ที่มีโอกาสออนตัวลง โดยตลาดฯประเมินอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีโอกาสลดลงไปที่ระดับ 3.0% ในชวงตนป 2555 อยางไรก็ตาม อุปทานของ

ตราสารหนี้ที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นจากภาครัฐบาล เพื่อระดมทุนไปฟนฟูประเทศหลังจากเกิดภาวะนํ้าทวมในชวงปลายป 2554 คาดวาจะเปนปจจัย

กดดันใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้นในชวงไตรมาสท่ี 2/55 เปนตนไป สําหรับภาคเอกชนคาดวาจะมีการออก

หุนกูใหมประมาณ 2.2 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 ประมาณ 10%-20% เน่ืองจาก ภาวะนํ้าทวมสงผลกระทบใหบริษัทท่ีประสบปญหา

ตองระดมทุนเพิ่มเพื่อฟนฟูกิจการ รวมถึงไปถึงอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่มีแนวโนมปรับตัวลดลงเปนการจูงใจใหภาคเอกชนออกหุนกูมากขึ้น 

สาํหรบั แนวโนมการลงทนุของนกัลงทนุตางประเทศคาดวาจะเขามาลงทนุในตลาดตราสารหนี้ไทยอยางตอเนือ่ง เนือ่งจาก วกิฤตหินีส้าธารณะ

ในยุโรป รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ยังคงเติบโตไมมาก ประกอบกับผลตอบแทนของตราสารหน้ีไทยอยูในระดับท่ีดีภายใตความ

เส่ียงที่อยูในระดับที่ไมสูงมากเมื่อเทียบกับประอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน 
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 บลจ. กสิกรไทย จํากัด
 แนวโนมเศรษฐกิจไทย ป 2555

ป 2554 เปนปที่เศรษฐกิจไทยเผชิญกับหลากหลายปจจัยลบเขามากระทบอยางตอเนื่อง เริ่มตั้งแต อุทกภัยในภาคใตชวงตนป สึนามิ

ในญ่ีปุนเดือนมี.ค.กระทบกับหวงโซอุปทานการผลิต การยุบสภาเพ่ือเลือกต้ังใหมชวงกลางป และอุทกภัยคร้ังรุนแรงสรางความเสียหายแก

ประเทศไทยมูลคาสูงสุดเปนประวัติการณ  สงผลใหกระทบตอเศรษฐกิจไทยใหขยายตัวลดลงเหลือราวรอยละ 1.5  ในปกอนซึ่งเปนระดับตํ่าสุด

ในอาเซียน จากที่เติบโตสูงสุดในรอบ 15 ป ที่รอยละ 7.8 ในป 2553  

ภายใตสมมติฐานเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องแตชะลอตัวลง ผลจากวิกฤตหนี้ยุโรปที่ยังคงยืดเยื้อและขอจํากัดทางการ

คลังสงผลใหเศรษฐกิจยุโรปหดตัวลงเล็กนอย ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐจะยังคงฟนตัวอยางเปราะบาง คาดวา เศรษฐกิจไทยป 2555 จะเรงตัวขึ้น

มาขยายตัวในชวงรอยละ 4.0-4.5 จากปกอนที่ขยายตัวราวรอยละ 1.5  สวนทางกับเศรษฐกิจภูมิภาคที่ชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจโลก เปนผล

จากฐานปกอนซึ่งไดรับผลกระทบจากอุทกภัยรุนแรง พรอมกับมีแรงขับเคลื่อนที่สําคัญจะมาจากการใชจายภายในประเทศเปนหลัก ทั้งในสวน

ของการฟนฟูความเสียหายจากภาวะอุทกภัยของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนโยบายเศรษฐกิจเชิงกระตุนของรัฐบาลที่จะสนับหนุนรายจาย

เพ่ือการบริโภค และชวยลดทอนผลกระทบตอภาคสงออกของไทยจากแนวโนมการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและกําลังการผลิตที่สูญหายไป

จากผลของอทุกภยั โดยคาดวาโรงงานที่ไดรบัความเสยีหายอาจตองใชเวลาในการฟนฟภูาคการผลติใหกลบัคนืสูระดบัปกต ิ ซึง่จะกดดนัใหการ
สงออกจะหดตัวตอเน่ืองจากเดือนพฤศจิกายน 2554 ไปถึงไตรมาสแรกของป 2555 พรอมกันนี้ในชวงดังกลาวจะมีการนําเขาท่ีเพิ่มข้ึนท้ัง

เครื่องจักรและวัตถุดิบมาทดแทนบางสวน สงผลใหดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยอาจขาดดุลชั่วคราวกดดันใหเงินบาทจะออนคาลงเมื่อเทียบ

ดอลลารสหรัฐในชวง 3-6 เดือนขางหนา อาจจะไมเคลื่อนไหวตามคาเงินภูมิภาค จนกวาภาคอุตสาหกรรมจะกลับมาผลิตไดดังเดิม  และมีรายได

จากทองเที่ยวจากตางประเทศฟนคืนกลับมา  เงินบาทจึงจะกลับมาทยอยแข็งคากลับไป สอดคลองกับคาเงินภูมิภาคในระยะตอไป

สําหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย คาดวา ธปท. มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงอีก 0.25% ไปอยูที่รอยละ 3.0 ในชวง

ไตรมาสแรกป 2555 แลวทรงตัวในชวงที่เหลือของปในป 2555  เพื่อชวยบรรเทาผลกระทบจากภาวะอุทกภัยครั้งรุนแรงและสนับสนุนการฟน

ตวัของเศรษฐกจิไทยใหฟนกลับคนืมาอยางม่ันคง ภายใตแรงกดดนัเงนิเฟอจะผอนคลายลงชัว่คราว สวนหนึง่เปนผลมาจากการกลบัเขาสูภาวะ

ปกติของราคาสินคาบางกลุมที่เคยไดรับผลกระทบจากภาวะนําทวม  ขณะท่ีทิศทางเงินเฟอในระยะตอไป จะมีหลายปจจัยท่ีจะกดดันใหทยอย

ปรับเพิ่มขึ้น จากผลราคาสินคาหมวดไมใชอาหารเปนสําคัญ เนื่องจากตนทุนสินคาที่เพิ่มขึ้นทั้งจากราคาพลังงาน และคาจางแรงงาน เปนผลมาจาก

ราคาพลังงานที่จะทยอยปรับเพ่ิมขึ้นตามแผนการปรับโครงสรางราคาพลังงานในประเทศของภาครัฐ นโยบายปรับคาแรงแบบกาวกระโดดซึ่ง

เริ่มมีผลกลางเดือนเมษายน ตลอดจนการส้ินสุดมาตรการบรรเทาคาครองชีพในสวนของรถเมล-รถไฟฟรีตั้งแตเดือนเมษายน 2555  จะมีผล

ที่จะใหอัตราเงินเฟอยังมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในครึ่งปหลังได โดยจะทําใหอัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉล่ียทั้งปจะอยูในชวงรอยละ 3.5-4.5 เมื่อเทียบ

กับรอยละ 3.8 ในป 2553 ระดับดังกลาวยังอยูในระดับปานกลาง อยางไรก็ตาม ยังตองติดตามสถานการณแรงกดดันเงินเฟอที่มาจากปจจัย

ดงักลาวควบคูไปความเส่ียงเศรษฐกิจโลกในระยะขางหนาซึง่จะมีผลตอการกําหนดจุดยืนเชิงนโยบายการเงินสาํหรับในชวงปลายป 2555 ตอไป
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 อยางไรก็ตาม  ความเส่ียงจากวิกฤตหน้ียุโรปยังเปนทาทายสําคัญ ในกรณีเลวรายสุดทางศูนยวิจัยกสิกรประเมินวา หากวิกฤติ

หนี้ยุโรปทําใหเศรษฐกิจยูโรโซนเขาสูภาวะถดถอยรุนแรงข้ึน โดยอาจจะติดลบ 3.5% ซึ่งจะสงผลกระทบตอการสงออกทั่วโลก รวมถึงการสง

ออกของไทยท่ีอาจจะติดลบ 8% และทําใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวเหลือเพียง 1%

 มุมมองการลงทุนในตราสารหน้ี

 ดัชนีเศรษฐกิจไทยท่ีสําคัญ 

- 

2551 2552 2553
2554f 

KAsset*
2555f 

KAsset*
2554f 

Kresearch
2555f 

Kresearch

อัตราการขยายตัวจากปีก่อน
        เศรษฐกิจโดยรวม 2.5 -2.3 7.8 3.3 9m54 1.5 4.0-4.5 1.5 3.5-4.8

        การบริโภคภาคเอกชน 2.9 -1.1 4.8 2.8 9m54 2.6 3.2 2.5 2.4-3.3
        การบริโภคภาครัฐ 4.6 5.8 6.4 1.3 9m54 1.3 3.0 n.a. n.a.

        การลงทุนรวม 1.2 -9.2 9.4 5.4 9m54 4.6 7.0 4.6 4.5-6.0

        การสงออก (US$) 16.8 -13.9 28.5 24.6 11m11 15.0 10.0 16.7 2.0-8.0

        การนำเขา (US$) 26.4 -24.9 36.8 29.7 11m11 22.0 13.0 23.6 2.0-10.0

ดุลบัญชีเดินสะพัด(พันลานUS 2.2 21.9 14.8 10.5 11m11 8.5 2.0 10.1 8.8-13.8

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป 5.5 -0.9 3.3 3.80 Y2011 3.8 3.5-4.5 3.8 3.5-4.5

อัตราดอกเบ้ียนโยบาย 2.75 1.25 2.0 3.25 Dec-11 3.25 3.0 3.25 3.0

ค่าเงินบาท/US$  ณ ส้ินงวด 34.8 33.3 30.1 31.5 Dec-11 31.5 30-32 31.5 29.5

สะสม 2554

 แหลงที่มา – ขอมูลป 2553 ตัวเลขจริงจากธนาคารแหงประเทศไทย และสภาพัฒนฯ
 ขอมูลป 2554-2555 คาดการณโดยศูนยวิจัยกสิกรไทย  บลจ.กสิกรไทย จํากัด
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 สภาพตลาดตราสารหนี้ ในป 2554
 จากการท่ีเศรษฐกจิของประเทศไทยมกีารเติบโตอยางตอเนือ่งในระยะ 9 เดอืนแรกกอนเกดิมหาอทุกภยั  และอตัราเงนิเฟอท่ัวไป

ปรบัเพิม่ขึน้จาก 3.0%ตอป ไปอยูทีร่ะดบั 4.0%ตอป  ทาํใหคณะกรรมการนโยบายการเงนิ(กนง.)ไดทยอยปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ซือ้คนืพนัธบตัร 

1 วันจาก 2.00%ตอป ณ สิ้นป 2553 จนขึ้นไปสูงสุดที่ 3.50%ตอปในวันท่ี 24 สิงหาคม 2554  กอนที่จะลดลงมาเหลือ 3.25%ตอป ในวันที่ 

30 พฤศจิกายน 2554 เพื่อชวยสนับสนุนการฟนตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเพ่ือฟนฟูศุกยภาพการผลิต  การปรับ

ขึน้อตัราดอกเบีย้ของกนง.และการลดวงเงนิคุมครองการฝากเงนิในธนาคารพาณชิย ซึง่เดิมคุมครองเตม็วงเงินทีฝ่ากลงเหลอืเพยีงไมเกนิ 50 ลาน

บาทตอรายตอธนาคารตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2554 กดดันใหธนาคารพาณิชยทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นเชนเดียวกัน โดยอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปเพิ่มขึ้นจากระดับ 1.00-1.25%ตอป ณ สิ้นป 2553 มาอยูที่ระดับ 2.75-3.00%ตอปเมื่อสิ้นป 2554

 การที่อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบ้ียนโยบาย และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชย ปรับเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน ผลักดัน

ใหเสนผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล(Yield curve) ปรับสูงขึ้นในระยะเวลา 6 เดือนแรกของป  แต  yield curve ที่ปรับสูงขึ้นนี้เกิดกับพันธบัตร

ที่มีอายุคงเหลือไมเกิน 16 ปเทาน้ัน  สาเหตุเนื่องจากความตองการลงทุนที่แตกตางกันของนักลงทุน  กลาวคือ นักลงทุนที่ตองการลงทุนระยะยาว

ในพันธบตัรท่ีมอีายคุงเหลือมากกวา 10 ปมเีพยีงบริษทัประกันชีวติเปนหลกั  พนัธบตัรกลุมนีจ้งึมปีรมิาณการซ้ือขายในตลาดรองคอนขางนอย

และมีความเส่ียงดานสภาพคลอง(ซื้อได ขายไมได)   

 Yield curve กลับมาปรับลดลงในคร่ึงหลังของป โดยเฉพาะในไตรมาสสุดทาย  เปนผลจากปญหาเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมวา

จะชะลอตัวลง ทั้งจากปญหาการเพิ่มเพดานหน้ีในสหรัฐอเมริกา หน้ีสาธารณะของประเทศในยุโรปที่อยูในระดับสูง เมื่อรวมกับมหาอุทกภัยใน

ประเทศไทย  มุมมองเร่ืองทิศทางอัตราดอกเบ้ียภายในประเทศก็เปลี่ยนไปเปนปรับลดลง และมีปริมาณพันธบัตรออกใหมนอยลง เน่ืองจาก

สํานักบริหารหนี้สาธารณะไดลดวงเงินประมูลพันธบัตรรัฐบาลในไตรมาสแรกของปงบประมาณใหม (ไตรมาสที่ 4/2554) ลงเหลือเพียง 32,000 

ลานบาท จาก 80,000-100,000 ลานบาทตอไตรมาสในปงบประมาณท่ีผานมา (2553/2554) 

 มุมมองตลาดตราสารหน้ี ในป 2555
 อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย มีโอกาสปรับลดลงในไตรมาสแรกของป และทรงตัวไปจนถึง

สิ้นป  เศรษฐกิจโลกจะทรงตัวและคอย ๆ ดีขึ้นตามระยะเวลาท่ีผานไป  ซึ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้นในครึ่งหลังของป   

 การท่ีมีการประมูลพันธบัตรออกใหมนอยมากในไตรมาสแรกของปงบประมาณ  ทําใหปริมาณพันธบัตรออกใหมในระยะเวลา

ที่เหลือ (ไตรมาสที่ 1 - 3 /2555) จะมีมากกวา 100,000ลานบาทตอไตรมาส ซึ่งมากกวาในอดีต yield curve จึงมีโอกาสที่จะปรับสูงขึ้นได  

อยางไรก็ตามคาดวาการแกวงตัวจะนอยกวาที่เกิดขึ้นในป 2554 
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บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2555

เศรษฐกจิไทยเผชญิกบัภาวะทีย่ากลาํบากในป 2554 ทีผ่านมา เนือ่งจากมปีจจยัตางๆ ทีเ่ขามากระทบ ไมวาจะเปนเหตกุารณภายนอก

ประเทศหลายเหตกุารณทีเ่ขามากดดนัเศรษฐกจิไทยตลอดทัง้ปหรอืจะเปนเหตกุารณมหาอทุกภยัภายในประเทศทีส่งผลกระทบตอเศรษฐกจิไทย

อยางมากในชวงไตรมาสสุดทาย และไดสงผลใหมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก อยางไรก็ตาม เหตุการณตางๆ 

เหลานั้น สวนใหญไดผานพนไป และคาดวาเศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวไดดีขึ้นในป 2555 แตปจจัยเสี่ยงจากท้ังในและตางประเทศยังคง

มีอยูในระดับสูง อยางเชนการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากปญหาวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรป และอาจเขามากระทบแนวโนมการเติบโตของ

เศรษฐกิจไทยก็ได

ความยากลําบากของเศรษฐกิจไทยในป 2554 เริ่มจากเหตุการณประทวงในตะวันออกกลางเม่ือตนปที่ทําใหราคานํามันดิบในตลาด

โลกปรับตัวสูงขึ้น ตอมาเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิในญ่ีปุนกอใหเกิดปญหาหวงโซอุปทานซึ่งกระทบตออุตสาหกรรมการผลิตหลายสาขา

ในประเทศ สวนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงออนแอกระทบตอการสงออกของไทย ขณะท่ีปญหาหน้ีสาธารณะในยุโรปสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ

และการลงทุนท่ัวโลกรวมถงึไทยดวย สาํหรบัเหตุการณอทุกภยัทีเ่กิดข้ึนในชวงปลายป ไดสรางความเสียหายอนัใหญหลวงใหกบัประเทศ มลูคา

ความเสียหายจากเหตุการณดังกลาวนาจะสูงสุดในประวัติศาสตร บลจ. กรุงไทย คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพียงรอยละ 1.8 ในป 2554 

ลดลงจากรอยละ 7.8 ในป 2553 ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวที่สูงท่ีสุดในรอบ 15 ป

แตแมวาเศรษฐกิจไทยในป 2554 จะเผชิญกับปจจัยลบจากภายนอกมากมาย แตในชวงกอนวิกฤติการณอุทกภัยเศรษฐกิจไทยยัง

คงขยายตัวไดคอนขางดี ทําใหแรงกดดันดานเฟอสูงขึ้น จนเปนเหตุใหธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จําเปนตองข้ึนดอกเบี้ยนโยบายตอ

เนื่องจากรอยละ 2.0 ในชวงตนปขึ้นมาสูงสุดที่รอยละ 3.5 แตหลังจากที่ประเทศไทยเผชิญกับปญหาอุทกภัย อัตราเงินเฟอเริ่มมีแนวโนมลดลง 

จงึยิง่ชวยให ธปท. ดาํเนนินโยบายการเงินทีผ่อนคลายมากข้ึนเพ่ือเปนอกีทางหนึง่ชวยกระตุนเศรษฐกิจใหฟนจากปญหาอทุกภยั คณะกรรมการ

นโยบายการเงิน (กนง.) จึงมีมติใหลดดอกเบ้ียนโยบายลงในการประชุมครั้งสุดทายของปเมื่อวันท่ี 30 พ.ย. 2554 ทําใหอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

อยูที่รอยละ 3.25 ณ สิ้นป 2554 ขณะที่อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยทั้งปอยูที่รอยละ 3.8 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.3 ในปกอน สวนอัตราเงินเฟอพื้น

ฐาน (ไมรวมอาหารสดและสินคาพลังงาน) อยูที่รอยละ 2.4 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.9 ในปกอน 
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 สาํหรบัเศรษฐกจิไทยป 2555 บลจ. กรงุไทย คาดวาจะมแีนวโนมท่ีดขีึน้แตตองเผชญิความเสีย่งทีส่าํคญัในหลายดาน โดยในชวง

ครึง่แรกของป 2555 เศรษฐกิจไทยนาจะไดรบัแรงกระตุนจากการบูรณะซอมแซมเพ่ือฟนฟปูระเทศจากเหตุการณอทุกภยั อกีท้ังการใชจายภาค

รฐัจะเปนแรงกระตุนทีส่าํคญัอกีดานหนึง่ อยางไรกต็าม ในระยะยาวเศรษฐกจิจะไดรบัผลกระทบจากความมัง่คัง่ภาคครวัเรอืนถกูทําลายไปพรอม

กับเหตุการณนําทวม ซึ่งจะกดดันการบริโภคภาคเอกชนใหขยายตัวในระดับปานกลางไปอีกระยะหน่ึง ขณะท่ีคาใชจายของภาคธุรกิจท่ีเพ่ิมขึ้น

เพื่อบูรณะซอมแซมทรัพยสินที่เสียหาย อาจทําใหตองชะลอโครงการลงทุนตางๆ ในอนาคตออกไป การใชจายภาครัฐนาจะเขามามีบทบาทที่

สาํคัญ โดยเฉพาะจากงบประมาณรายจายทีม่กีารปรับเพิม่ขึน้ แตกระบวนการงบประมาณทีล่าชาอาจทําใหแรงกระตุนจากภาครฐัลาชาออกไป 

สาํหรับการสงออกมีแนวโนมชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยรวมแลว บลจ. กรงุไทย คาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2555 จะเติบโตไดประมาณ

รอยละ 4.5

 อตัราเงินเฟอมีแนวโนมทีจ่ะชะลอในชวงคร่ึงแรกของป เน่ืองจากสถานการณนาํทวมทีค่ล่ีคลายลงทําใหราคาสินคาทางการเกษตร

หลายรายการปรับตัวลดลงอยางรวดเร็ว อีกท้ัง ความออนแอของอุปสงคโดยรวมจากเหตุการณนําทวม ทําใหไมมีแรงผลักดันใหราคาสินคา

ปรับเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม มาตรการที่รัฐบาลไดประกาศไปกอนหนานี้ เชน การปรับขึ้นคาจางข้ันตําเปน 300 บาทตอวัน มาตรการจํานําขาว 

หรือนโยบายดานพลังงาน เปนตน จะสงผลใหตนทุนการผลิตและราคาสินคาหลายชนิดเพิ่มขึ้น ซึ่งนาจะสรางแรงกดดันเงินเฟอใหเพ่ิมขึ้นใน

ชวงปลายป อยางไรก็ตาม โดยรวมแลว บลจ. กรุงไทย คาดวาอัตราเงินเฟอทั่วไปจะปรับลดลงในป 2555 เหลือรอยละ 3.5 สวนอัตราเงินเฟอ

พื้นฐานในปดังกลาวจะลดลงอยูที่รอยละ 1.9

 ทัง้นี ้จากแนวโนมเศรษฐกิจทีย่งัออนแอ การฟนตวัจากปญหาอทุกภัยทีย่งัลาชา และแรงกดดันดานเงนิเฟอท่ีลดลงไปมาก ทาํให 

กนง. ปรับลดดอกเบ้ียนโยบายลงอีกรอยละ  0.25 ในการประชุมวันท่ี 25 ม.ค. ทําใหดอกเบี้ยนโยบายมาอยูที่รอยละ 3.0 แตคาดวา กนง. นา

จะคงดอกเบ้ียไวทีร่ะดับรอยละ 3.0 ตอเนือ่งตอไปเพ่ือชวยสนับสนนุการฟนตวัทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ความเส่ียงเงินเฟออาจเพ่ิมข้ึนไดใน

ชวงปลายปจากมาตรการตางๆ ของรัฐบาล ทําให กนง. อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายในชวงปลายป 2555 เพ่ือลดแรงกดดันดานเงินเฟอ

ที่จะเพิ่มขึ้นในชวงนั้น ทําใหดอกเบี้ยนโยบายกลับมาอยูที่รอยละ 3.5 ณ สิ้นป 2555 

 อยางไรกต็าม เศรษฐกจิโลกในภมูภิาคตางๆยงัคงกดดนัไทยใหเผชญิกบัความเสีย่งอกีหลายดานในป 2555 ซึง่อาจทาํใหมมุมอง

และการวิเคราะหเก่ียวกับแนวโนมเศรษฐกิจอาจเปล่ียนแปลงไดอยางมีนัยยะ ปญหาหน้ีสาธารณะในยุโรปยังคงสรางแรงกดดันใหกับเศรษฐกิจ

โลกตอเนื่องเปนปที่ 3 โดยประเด็นหลักอยูที่การที่กรีซจะผิดนัดชําระหน้ีอยางไมเปนระเบียบ (Disorderly Default) หรือไม และสถานะการคลัง

ในอิตาลีและสเปนซ่ึงเปนประเทศท่ีมขีนาดเศรษฐกิจใหญในยุโรปซ่ึงหนีส้าธารณะก็มรีะดบัสงูเชนเดยีวกนั และฐานะของธนาคารพาณิชยในยุโรป

เองก็นากังวลไมนอยไปกวากัน เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่มีแนวโนมดีขึ้น ก็ยังตองติดตามความตอเนื่องของการฟนตัวนั้น ขณะท่ีเศรษฐกิจจีนที่

เริม่ชะลอลงแบบคอยเปนคอยไป (Soft Landing) กต็องตดิตามวาการชะลอตวัลงนัน้จะรนุแรงขึน้หรอืไมเพราะจนีในปทีผ่านมาไดรบัผลกระทบ

ไมนอยเชนกันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สําหรับเศรษฐกิจไทยเองก็ตองติดตามวาการฟนตัวจากเหตุการณอุทกภัยจะแข็งแกรงดังที่

คาดไวหรือไม ทําใหยังตองติดตามภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอยางใกลชิดตอไป 
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 คาดการณแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2555

ที่มา:  บลจ. กรุงไทย

 กลยุทธการลงทุนในตราสารหน้ี

§ จัดพอรตตราสารหน้ีแบบกระจายความเส่ียงดวยการกระจายการลงทุนในตราสารทุกชวงอายุ เพื่อเพิ่มความคลองตัว 
 ในการปรบัพอรต สรางผลตอบแทนใหกบัพอรต และเพ่ือเปนการลดความเสีย่งจากการนาํเงนิตนและดอกเบีย้ไปลงทนุตอ  

 (Reinvestment Risk)

§ ปรับพอรตระหวางตราสารรุนที่มีราคาถูก และแพงเกินไปเมื่อเทียบกับรุนใกลเคียง
§ ในระยะสั้น Target Duration 1 ป (+/- 0.5 ป) ในระยะยาวทยอยเพ่ิมอายุถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Duration) ของกองทุนใหเขา 

 ใกล Duration ของเกณฑวัดผลการดําเนินงานของกองทุน (Benchmark) เมื่ออัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแลว

§ ลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชนที่มีอันดับความนาเช่ือถือตั้งแต BBB+ ขึ้นไป ในรุนท่ี Spread ไมตําเกินไป เพื่อสรางผล 

 ตอบแทนสวนเพ่ิมจากการลงทุนในตราสารภาครัฐ

§ ประมาณการผลตอบแทน 3.10-3.50% ตอป

§ ประมาณการความเส่ียง (Standard Deviation) 0.39-0.51% ตอป

 
 2552 2553 2554F 2555F

  -2.3 7.8 1.8 4.5
-1.1 4.8 1.9 4.2
-9.2 9.4 6.0 7.4

-13.1 13.8 9.4 8.3
2.7 -2.2 -5.6 5.2
7.5 6.4 0.4 6.9

-12.5 14.7 10.3 3.6
-21.5 21.5 12.9 4.9

  -0.4 11.8 6.3 7.4

 ( . . .,  .) -14.0 28.5 17.9 10.0
 ( . . .,  .) -25.2 36.7 22.6 7.9

 (  .) 32.6 32.2 30.3 37.5
 (  .) 21.9 13.7 12.6 19.7

 GDP 8.3 4.3 3.6 5.3

-0.8 3.3 3.8 3.5
0.3 0.9 2.4 1.9

 ( ) 1.25 2.00 3.25 3.50
 ( ) 33.32 30.14 31.54 30.50  
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