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จากการประกวดกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2556

โดย สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ



รายงานประจ�าปี 2556

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
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  ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป

  ดำาเนินการให้กองทุนได้รับประโยชน์สูงสุด   

  จากการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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 ขอแสดงความยินดีต่อกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. ที่ได้ดำาเนินการมาอย่างราบร่ืน       

เป็นเวลากว่า 19 ปี นับจากการก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 เป็นต้นมา กองทุนได้เติบโตอย่างมั่นคง             

และมีผลการดำาเนินงานที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งจะเป็นสวัสดิการและหลักประกันแก่ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว   

ให้มีเงินเพียงพอในการดำารงชีพหลังเกษียณอายุหรือเมื่อพ้นวัยทำางานต่อไป

ผูว่้าการ ขอขอบคณุคณะกรรมการกองทนุฯ บรษิทัจดัการกองทนุฯ ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ นายทะเบยีน

สมาชกิ และผูเ้ก่ียวข้องทกุท่าน ทีร่่วมแรงร่วมใจบริหารจัดการกองทนุฯ ด้วยความเอาใจใส่เตม็กำาลงัความสามารถ 

ทำาให้ในปี 2556 ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดตราสารหน้ีดีกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด 

(Benchmark) ร้อยละ 18.31 ในขณะที่การลงทุนในตลาดตราสารทุนได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจไทย  

ที่มีความผันผวนเป็นอย่างมาก รวมทั้งจากปัจจัยต่างๆ ที่รุมเร้าตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

การเมอืงในประเทศ การปรับลดมาตรการ QE ของประเทศสหรฐัอเมรกิา การไหลออกของเงนิทนุต่างประเทศ ทำาให้

บรหิารได้ผลตอบแทนน้อยกว่าผลตอบแทนจากตราสารหนี ้แต่ก็สามารถบรหิารได้ดีกว่าผลตอบแทนของตลาด 

(Benchmark) ร้อยละ 70.62

ผู้ว่าการ ขอแสดงความชื่นชมที่กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. ได้รางวัลชนะเลิศจากการ

ประกวดกองทนุทีม่ขีนาดใหญ่กว่า 5,000 ล้านบาท จดัโดยสมาคมกองทนุสำารองเลีย้งชพี ได้รบัโล่พระราชทาน

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัล Best Pension Plan Sponsor จัดโดย 

Asia Asset Management   

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าการ ขอส่งความปรารถนาดีและขออำานวยพรให้คณะกรรมการกองทุนฯ สมาชิก

กองทุนฯ และครอบครัว บริษัทจัดการกองทุนฯ ผู้รับฝากทรัพย์สิน นายทะเบียนสมาชิก ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง

ทุกท่าน ประสบความสุขความเจริญตลอดไป

      
       (นายสุนชัย  คำานูณเศรษฐ์)
      ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สารจากผู้ว่าการ
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ภาวะเศรษฐกิจ
	 ปี	2556	ทีผ่่านมาสภาพเศรษฐกจิประเทศไทยมคีวามผันผวนสูง	โดยคร่ึงปีแรกสดใส	คร่ึงปีหลังปัญหา
รมุเร้าซึง่จะเหน็ได้จากการท่ีส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติประกาศปรบัลดตัวเลข
คาดการณ์อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 (GDP)	 หลายครั้งด้วยกัน	ณ	 สิ้นปี	 2556	 ตัวเลข	
GDP	อยู่ที่ร้อยละ	2.9	ซึ่งต�่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ	3.8-4.3	ประเด็นหลักที่ท�าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจไม่
เป็นไปตามคาดนัน้มาจาก	การส่งออกซึง่เป็นตวัผลักดัน	GDP	หลักของประเทศขยายตัวต�า่กว่าคาดการณ์,	การลงทนุ
ของภาครัฐก็ไม่บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้และปัญหาหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นกดดันให้ภาคการใช้จ่ายปรับตัวลดลง					
ความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคและนกัลงทุนปรบัตวัลดลงอย่างต่อเน่ืองจากปัญหาเศรษฐกจิและปัญหาการเมอืงทีย่ดืเยือ้
ในช่วงปลายปี	 ในส่วนของตลาดเงินอัตราดอกเบ้ียในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับต�่าโดยดูจากอัตราดอกเบี้ย	 FED	
FUND	RATE	ที่ยังคงอยู่ในระดับต�่ามาอย่างต่อเนื่อง	โดยอยู่ที่ร้อยละ	0.25	ส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศ
นั้นมีการปรับลดลงทั้งสิ้น	2	ครั้ง	โดยคิดเป็นปรับลดลง	50	bps	มาอยู่ที่ร้อยละ	2.25		
		 ส�าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี	 2556	 มีความผันผวนตลอดทั้งปี	 ปริมาณการซ้ือขาย
ยังคงอยู่ในระดับสูงโดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย	 48,014.89	 ล้านบาทต่อวัน	 แต่นักลงทุนต่างชาติขายสะสมสุทธิ	

193,910.99	ล้านบาท	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปี	2556	ปิดที่	1,298.71	จุดปรับตัวลดลงจากสิ้นปี	2555	(1,391.93	จุด) 
93.22	 จุดหรือคิดเป็นร้อยละ	 6.70	 โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงคร่ึงปีหลังของปี	
2556	จากปัจจัยภายในประเทศ	เรื่องการเมืองเป็นหลัก	การประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่เริ่มต้นขึ้นและยืดเยื้อ	ปัจจัย
จากต่างประเทศ	การปรับลดเม็ดเงินอัดฉีดเข้าระบบของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา	(QE	Tapering)	เป็นตัวกดดัน
ตลาด	แตใ่นสว่นของผลประกอบการบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีป่ระกาศออกมายงัอยู่
ในระดับที่น่าพอใจและบริษัทสามารถเงินจ่ายปันผลได้ในอัตราที่สูง	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยในทาง
พื้นฐานแล้วยังคงมีศักยภาพและเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุน

ผลการดำาเนินงาน
	 จากสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนเป็นอย่างมากในปี	 2556	 คณะกรรมการกองทุนฯ	 ได้ให้ความเอาใจใส่
วเิคราะห์และประเมนิผลตดิตามสถานการณ์	รวมทัง้ได้ก�ากบัติดตามดแูลการบรหิารจัดการของบรษิทัจดัการกองทนุ
อย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง	 ท�าให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนฯ	 ในปี	 2556	 ซ่ึงแบ่งตามนโยบายการลงทุน												
2	กองทุนมีผลการด�าเนินงานดังนี้	กองทุนนโยบายตราสารหนี้	 (EGAT	1)	มีผลตอบแทนร้อยละ	3.36	ต่อปี	และ	
กองทนุนโยบายตราสารทุน	(EGAT	2)	มผีลตอบแทนติดลบร้อยละ	1.19	ต่อปี	โดยผลตอบแทนทัง้	2	กองนัน้สามารถ
ชนะผลตอบแทนตลาดอ้างอิงที่กองทุนฯ	ใช้ในการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานได้	

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 ตลอดปีที่ผ่านมา	 คณะกรรมการกองทุนฯ	 เอาใจใส่ดูแลเงินของสมาชิกอย่างระมัดระวัง	 ใช้หลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 ค�านึงถึงผลกระทบที่มีต่อสมาชิกเพื่อให้เงินออมของสมาชิกมี
ความมั่นคง	มีการเจริญเติบโตและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อเป็นหลักประกัน

สารจากประธานกรรมการกองทุน
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ให้สมาชิกสามารถด�ารงชีพหลังเกษียณอายุอย่างมีความสุข	โดยคณะกรรมการกองทุนฯ	ได้มีการประชุมกับบริษัท
จดัการทกุเดือนเพือ่รบัทราบถงึผลการด�าเนนิงาน	สภาวะเศรษฐกิจและแนวทางการด�าเนนิงาน	รวมทัง้ซกัถาม	เสนอแนะ	  และ
ท้วงติงบริษัทจัดการในประเด็นต่างๆ	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก	นอกจากนั้นในภาพรวมคณะกรรมการ
กองทุนฯ	และบริษัทจัดการได้มีการปรับแผนกลยุทธ์การลงทุนร่วมกันเป็นประจ�าทุก	6	เดือนเพื่อให้การลงทุนของ
กองทุนฯ	 มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์	 รวมทั้งในกรณีที่มีวิกฤตการณ์ใดๆ	 ทางเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลกระ
ทบต่อการด�าเนินงานของกองทุนฯ	 ก็จะจัดการประชุมในกรณีนั้นๆ	 ทันที	 และในปี	 2556	 ที่ผ่านมานี้	 กองทุนส�ารองเลี้ยง
ชีพ	พนักงาน	กฟผ.	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดีเด่น		ครั้งที่	2	
ประเภทกองทนุขนาดใหญก่วา่	5,000	ลา้นบาท	จากสมาคมกองทุนส�ารองเล้ียงชพีแหง่ประเทศไทยเมือ่วนัพฤหสับดี
ที่	28	พฤศจิกายน	2556	พร้อมกันนั้นยังได้รับรางวัล	Best	of	the	Best	Awards	ในประเภท	B.	Best	of	the	
Best	Country	Awards	หัวข้อ	Best	Pension	Plan	Sponsor,	Thailand	จาก	Asia	Asset	Management	โดย
มีพิธีรับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่	20	มีนาคม	2557	ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	

	 ปจัจบุนันี	้สมาชกิมคีวามสนใจในเงินกองทนุส�ารองเล้ียงชพีและการลงทุนมากขึน้	จากการเปดิโอกาส
ให้สมาชิกมีสิทธิ์เลือกสัดส่วนการลงทุนระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุนได้เอง	 (Employee’s	 choice)	 ซึ่งใน
ประเด็นน้ีคณะกรรมการกองทุนฯ	 ได้มีการเฝ้าติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นกัน	 เพื่อให้สมาชิกใช้ความระมัดระวัง
ในการเลือกการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเอง	 คณะกรรมการกองทุนฯขอขอบคุณสมาชิกกองทุนฯ	 ทุกท่าน	 ที่ให้
ความสนใจต่อการด�าเนินงานของกองทุนฯ	 ความเห็นและข้อเสนอแนะของทุกท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
บรหิารจดัการกองทนุฯ	และขอขอบคณุผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุฝา่ยท่ีใหค้วามรว่มมือและสนบัสนนุการด�าเนนิงานของ							
กองทุนฯ	ด้วยดีตลอดมา

  

        
       

 (นายพูนสุข โตชนาการ)
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ.
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



คณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพฝ่ายนายจ้าง

คณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง

คณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบริษัทในเครือ

EXECUTIVE
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คณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพฝ่ายนายจ้าง

นายพูนสุข โตชนาการ

ประธานกรรมการ

นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล

กรรมการ

นางจุรีย์ สมประสงค์์

กรรมการ

นายกรศิษฏ์  ภัคโชตานนท์

กรรมการ

นายรัตนชัย นามวงศ์ 

กรรมการ

นายสุธน บุญประสงค์

กรรมการ

นายพิบูลย์ บัวแช่ม

รองประธานกรรมการ

นายแก้ว กมลวัฒน์

กรรมการ

นายมงคล สกุลแก้ว

รองประธานกรรมการ

นายถาวร งามกนกวรรณ

กรรมการ

นายวิทยา บุญหนุน

กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง

นายพรรัฐ ร่มพฤกษ์

กรรมการ

นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์

กรรมการ

นายอนุวัตร์ สุวรรณสุขุม

กรรมการ

นายสุรจิต เจริญยศ

กรรมการ

นายอภินันท์ บุญญเศรษฐ์

กรรมการ

นายพิษณุเกียรติ อุดรสถิตย์

กรรมการ

น.ส.ลาวัณย์ เนียมลาภ

กรรมการ

นายวรรรณชัย จิตตานนท์

กรรมการ

นายมานพ จำาปาทิพย์

กรรมการ
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คณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบริษัทในเครือ

นายมงคล พจน์พงศ์สรรค์

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)

น.ส.ณัฏฐา มงคลธนทรัพย์

บริษัทผลิตไฟฟ่้าราชบุรี จำากัด

นางสิริวรรณ วิชญาเดชะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นางสาวสุธาดา จันทร์เขียว

ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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 กิจกรรมส�าคัญของกองทุน 

 1. การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุน 

	 ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ	 มีวาระการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการกองทุนตั้งแต่วันที่	 8	 มีนาคม	
2554	 ถึงวันที่	 7	 มีนาคม	 2557	 ประกอบด้วยฝ่ายลูกจ้างจากผู้แทนหน่วยงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป	
จ�านวน	 9	 ท่าน	 และฝ่ายบริหารได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานระดับผู้อ�านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นกรรมการ	
ฝ่ายนายจ้างจ�านวน	11	ท่าน	โดยท�าหน้าที่เลขานุการ	1	ท่าน	และแต่งตั้งผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ	กฟผ.	
ตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเสนอ	 1	 ท่าน	 	 รวมกรรมการกองทุนทั้งสิ้น	 25	 ท่าน	 โดยกรรมการกองทุนฝ่าย
นายจ้างของ	กฟผ.		7	ท่าน	และกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้างของ	กฟผ.	1	ท่าน		ได้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการกอง
ทุนฯ	ก่อนครบวาระ			มีรายชื่อดังนี้.-
	 กรรมการกองทุนฯ	ฝ่ายนายจ้าง	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ลาออกจาก กฟผ. เพื่อไปดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.                                                                                              
 1.	นายสุนชัย												 ค�านูณเศรษฐ์	 ตั้งแต่วันที่	31	กรกฎาคม	2556

ลาออกจาก กรรมการกองทุน
1. นายรัมย์																	เหราบัตย์ ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม		2556
2.	นายสืบพงษ์													บูรณศิรินทร์	 ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม		2556
3. นายธนา	 พุฒรังษี	 ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม		2556

เกษียณอายุ
1.	 นายสุรศักดิ์														ศุภวิฑิตพัฒนา	 ตั้งแต่วันที่		1	ตุลาคม		2556
2.	 นายธนากร														พูลทวี	 ตั้งแต่วันที่		1	ตุลาคม		2556
3.	 นางกาญจนา												ชาญสมร	 ตั้งแต่วันที่		1	ตุลาคม		2556
 
	โดย	 กฟผ.	 แต่งตั้งผู้บริหาร	 7	 ท่าน	 ตามค�าสั่ง	 กฟผ.ที่	 ค.72/2556	 ให้เป็นกรรมการกองทุนฝ่าย

นายจ้างตามมติที่ประชุม			ครั้งที่	9/2556	เมื่อวันที่	26	กันยายน	2556		โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ
กองทุนตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2556		ถึงวันที่	7	มีนาคม	2557	ดังนี้

1.	 นายสมยศ															ธีระวงศ์สกุล	
2.	 นายกรศิษฏ์													ภัคโชตานนท์	
3.	 นายรัตนชัย													นามวงศ์	
4.	 นายสุธน																	บุญประสงค์	
5.	 นายแก้ว																	กมลวัฒน์	 		
6.	 นายถาวร																งามกนกวรรณ	
7.	 นายวิทยา	 บุญหนุน	

รายงานประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 13



โดยท่ี	 นายธีระพันธุ์	 พรหมใจรักษ์	 กรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง	 ได้พ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการกองทุนฯ	 ก่อนครบวาระเนื่องจากลาออกจากการเป็นกรรมการกองทุน	 ตั้งแต่วันที่	 30	 ตุลาคม	 2556				
ผวก.	จึงแต่งตั้ง	นายภัทรกฤช		เตชะศิกานต์	เป็นกรรมการกองทุนฯ	ตามค�าสั่ง	กฟผ.ที่	ค.81/2556		โดยมีวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการกองทุนตั้งแต่วันที่	11	พฤศจิกายน	2556		ถึงวันที่	7	มีนาคม	2557	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556		มีคณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพรวมทั้งสิ้น	25	ท่าน		ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้

นายจ้างที่ 1:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(ค�าสั่ง	กฟผ.ที่	ค.14/2554	ล.ว.	7	มี.ค.54,	ค�าสั่ง	กฟผ.ที่	ค.	57/2554	ล.ว.	6	ต.ค.54,	ค�าสั่ง	กฟผ.ที่	ค.79/2555	
ล.ว.	5	ก.ย.55,	ค�าสั่ง	กฟผ.ที่	ค.	72/2556	ล.ว.	27	ก.ย.	56,	ค�าสั่ง	กฟผ.ที่	ค.	81/2556	ล.ว.	11	พ.ย.	56	)

 กรรมการฝ่ายนายจ้าง      กรรมการฝ่ายลูกจ้าง 
	 1.	 นายพูนสุข	 โตชนาการ	 (ประธานกรรมการ)	 1.	 นายวรรณชัย	 จิตตานนท์
	 2.	 นายมงคล	 สกุลแก้ว	 (รองประธาน)	 2.	 นายพรรัฐ			 ร่มพฤกษ์
	 3.	 นายพิบูลย์	 บัวแช่ม		 (รองประธาน)	 3.	 นายมานพ			 จ�าปาทิพย์
	 4.	 นายสมยศ	 ธีระวงศ์สกุล					 	 4.	 นายสุรจิต					 เจริญยศ
	 5.	 นายกรศิษฏ์	 ภัคโชตานนท์		 	 5.	 นายภัทรกฤช			 เตชะศิกานต์
	 6.	 นายรัตนชัย	 นามวงศ์	 	 6.	 นายอนุวัตร์			 สุวรรณสุขุม
	 7.	 นายสุธน	 บุญประสงค์			 	 7.	 นายอภินันท์			 บุญญเศรษฐ์
	 8.	 นางจุรีย์	 สมประสงค์	 	 8.	 นายพิษณุเกียรติ	 อุดรสถิตย์
	 9.	 นายแก้ว	 กมลวัฒน์	 	 9.	 นางสาวลาวัณย์	 เนียมลาภ
	 10.	 นายถาวร	 งามกนกวรรณ	 	 	 	
	 11.	 นายวิทยา	 บุญหนุน	 (กรรมการและเลขานุการ)

  กรรมการซึ่งเป็นผู้แทน สร.กฟผ.
    1.			นายพนมทวน		ทองน้อย

นายจ้างที่ 2 : บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)
(ค�าสั่ง	บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโอลดิ้ง	ที่	ข.	7/2554	ลว.	4	มี.ค.2554)
	 1.		 นายมงคล		 		 พจน์พงศ์สรรค์

นายจ้างที่ 3 : บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำากัด 
(ค�าสั่ง	บจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	ที่	ข.	3/2554	ลว.	25	ก.พ.2554)
	 1.		 นางสาวณัฏฐา			 มงคลธนทรัพย์

นายจ้างที่ 6 : สอ.กฟผ
(ค�าสั่ง	สอ.กฟผ.	ที่	ข.	4/2554	ลว.	7	มี.ค.	2554)
	 1.		 นางสิริวรรณ	 วิชญาเดชะ
นายจ้างที่ 7 : รส.กฟผ
(ค�าสั่ง	รส.กฟผ.	ที่	48/2555	ลว.	20	ก.ค.	2555)
	 1.	นางสาวสุธาดา	 จันทร์เขียว
	 ส�าหรับ	บริษัท	ราชบุรีพลังงาน	จ�ากัด		บริษัทผลิตไฟฟ้าและน�้าเย็น	จ�ากัด		บริษัทอีแกท	ไดมอนด์	
จ�ากัด	บริษัท	กฟผ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ไม่ส่งตัวแทนเป็นกรรมการกองทุน
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 2. กรอบนโยบายการลงทุนของปี 2556 

	 คณะกรรมการกองทุนในคราวประชุมกองทุนครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที่	14	มกราคม	2556	และ
คราวประชุมกองทุนครั้งที่	7/2556	เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2556	ได้พิจารณามีมติให้ปรับปรุงนโยบายการลงทุน
ของปี	2556	ดังนี้

 นโยบายการลงทุนสำาหรับกองทุนย่อยตราสารหนี้ (EGAT1) 

 1. ประเภทหลักทรัพย์กลุ่มที่ 1	 ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จดัต้ังขึน้	พนัธบัตรรฐับาล	และพนัธบัตรรฐัวิสาหกจิต่างประเทศ	องค์การระหว่างประเทศต้องขึน้ทะเบยีนหรอืแสดง
ความจ�านงที่จะข้ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจากไม่เกินร้อยละ	 3	 เป็นไม่เกินร้อยละ	 5	 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ	 เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น	 โดยที่ระดับความเสี่ยงไม่เพิ่มขึ้นมากนักและ
ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 2.  ประเภทหลักทรัพย์กลุ่มที่ 2 

-				ตดัการลงทุนในเงนิฝาก	บตัรเงนิฝาก	ตัว๋สญัญาใช้เงินและตัว๋แลกเงนิท่ีออกโดยบรษิทัเงนิทนุออก 
เนือ่งจากในปัจจบุนัแทบจะไม่มบีริษทัเงินทนุเหลืออยูใ่นตลาดแล้ว	และหากมตีราสารลงทนุที่
ออกโดยบริษัทเงินทุน	บริษัทจัดการก็จะไม่ลงทุน	

-				ตัดการลงทุนในเงินฝาก	 บัตรเงินฝาก	 ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินที่ออกโดยบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย		ซึง่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืใน	4	อนัดบั
แรก	(Category)	จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากส�านกังาน	ก.ล.ต.	
ออก	 และย้ายไปก�าหนดไว้ในกลุ่มที่	 3	 แทน	 เนื่องจากจะมีความเสี่ยงในระดับใกล้เคียงกับ
ตราสารในกลุ่มที่	 3	 มากกว่าตราสารในกลุ่มที่	 2	 เนื่องจากเป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่ใช่ตราสารทีอ่อกโดยสถาบนัการเงินอย่างเช่น

ในกลุม่ที	่2	ท�าให้การแบ่งกลุม่ตราสารมคีวามเหมาะสมตามระดบัความเสีย่งในแต่ละกลุม่มากขึน้ 
 3. ประเภทหลักทรัพย์กลุ่มที่ 3 

-	 ตดัการลงทนุในหุน้กู้ทีอ่อกโดยธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้		บรษิทัเงนิทุนออกเนือ่งจาก
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้นจะไม่มีการออกหุ้นกู้	 และปัจจุบันแทบจะไม่มีบริษัทเงิน
ทุนเหลืออยู่ในตลาดแล้ว

-	 ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์	จากไม่เกินร้อยละ	3	เป็นไม่เกิน
ร้อยละ	5	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น	และ
มีการลงทุนหุ้นกู้แต่ละธนาคารพาณิชย์สูงสุดในระดับใกล้ร้อยละ	3	แล้ว

-	 เพิ่มการลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดย	บริษัทมหาชนจ�ากัด	เพื่อให้ครอบคลุมผู้ออกตราสารให้กว้าง
ขึ้น	เนื่องจากมีบริษัทมหาชนจ�ากัดที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย

 นโยบายการลงทุนสำาหรับกองทุนย่อยตราสารทุน (EGAT2) 
 1.  ประเภทหลักทรัพย์กลุ่มที่ 1	 ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จดัต้ังขึน้	พนัธบัตรรฐับาล	และพนัธบัตรรฐัวิสาหกจิต่างประเทศ	องค์การระหว่างประเทศต้องขึน้ทะเบยีนหรอืแสดง
ความจ�านงที่จะข้ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจากไม่เกินร้อยละ	 3	 เป็นไม่เกินร้อยละ	 5	 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ	 เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น	 โดยที่ระดับความเสี่ยงไม่เพิ่มขึ้นมากนักและ
ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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2.  ประเภทหลักทรัพย์กลุ่มที่ 2 
-			ตัดการลงทุนในเงินฝาก	บัตรเงินฝาก	ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนออก	

เนื่องจากในปัจจุบันแทบจะไม่มีบริษัทเงินทุนเหลืออยู่ในตลาดแล้ว	และหากมีตราสารลงทุนที่
ออกโดยบริษัทเงินทุน	บริษัทจัดการก็จะไม่ลงทุน	

-	 ตัดการลงทุนในเงินฝาก	 บัตรเงินฝาก	 ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินที่ออกโดยบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย		ซ่ึงได้รบัการจัดอันดับความน่าเช่ือถอืใน	4	อนัดับ
แรก	(Category)	จากสถาบนัจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืทีไ่ด้รับการยอมรับจากส�านกังาน	ก.ล.ต.	
ออก	 และย้ายไปก�าหนดไว้ในกลุ่มที่	 3	 แทน	 เนื่องจากจะมีความเส่ียงในระดับใกล้เคียงกับ
ตราสารในกลุ่มที่	 3	 มากกว่าตราสารในกลุ่มที่	 2	 เนื่องจากเป็นตราสารท่ีออกโดยบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่ใช่ตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงินอย่างเช่น

ในกลุม่ที	่2	ท�าให้การแบ่งกลุม่ตราสารมคีวามเหมาะสมตามระดบัความเสีย่งในแต่ละกลุม่มากขึน้ 
3.  ประเภทหลักทรัพย์กลุ่มที่ 3 

-	 ตดัการลงทนุในหุน้กู้ทีอ่อกโดยธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้		บรษิทัเงนิทนุ	ออกเนือ่งจาก
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้นจะไม่มีการออกหุ้นกู้	 และปัจจุบันแทบจะไม่มีบริษัทเงิน
ทุนเหลืออยู่ในตลาดแล้ว

-	 ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์	จากไม่เกินร้อยละ	3	เป็นไม่เกิน
ร้อยละ	5	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น	และ
มีการลงทุนหุ้นกู้แต่ละธนาคารพาณิชย์สูงสุดในระดับใกล้ร้อยละ	3	แล้ว

-	 เพิ่มการลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดย	บริษัทมหาชนจ�ากัด	 เพื่อให้ครอบคลุมผู้ออกตราสารให้กว้าง
ขึ้น	เนื่องจากมีบริษัทมหาชนจ�ากัดที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย

4. ประเภทหลักทรัพย์กลุ่มที่ 4 
-	 ตัดการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท	 SET	 50	 Index	

Futures	ออก	เนือ่งจากการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ค่อนข้างมคีวามซบัซ้อนและมรีะดบัความ
เสี่ยงมากขึ้น	จึงควรขออนุมัติเป็นรายกรณี	ประกอบกับบริษัทจัดการทั้ง	2	ราย	ยังไม่มีความ
ประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว

-	 เพิม่การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน	(Infrastructure	Fund)	โดยก�าหนด
สัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุนรวมไม่เกินร้อยละ	 2	 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	 และรวมกันทุก
กองทุนรวมไม่เกินร้อยละ	 10	 	 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	 เพื่อรองรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้น
ฐานที่จะออกขายในอนาคต

 3. การแก้ไขข้อบังคับกองทุนฯ 

	 	 ในป	ี2556		คณะกรรมการกองทนุฯ	มมีติใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบักองทนุฯ	โดยส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับกองทุนฯ	เรียบร้อยแล้ว	ดังนี้.-

	 3.1	คณะกรรมการกองทุนฯ	ในคราวประชุมครั้งที่	2/2556	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2556	มีมติ
ให้แก้ไขข้อบังคับกองทุนเรื่องเอกสารแนบท้าย	 (บริษัทในเครือนายจ้างท่ี	 6)	 	 ข้อ	 3.	 ข้อก�าหนดว่าด้วยเงินสะสม							
เงินสมทบและเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้		ดังนี้
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 เรื่อง ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข

ข ้ อกำ าหนด 
ว ่าด ้วยเงิน
สะสม เงิน
สมทบและ
เ งิ น ห รื อ
ทรัพย์สินท่ีมี
ผู้อุทิศให้ 
(ข ้อ3.1เงิน
สะสม)

เรื่อง ข้อกำาหนดว่าด้วยเงินสะสม  เงินสมทบและเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

3.1		เงินสะสม
						สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราไม่
ต�่ากว่าร้อยละ	 2	 ของเงินเดือนแต่ต้องไม่เกิน
อัตราเงินสมทบที่	 สอ.กฟผ.	 จ่ายตามข้อ	 3.2	
โดยยินยอมให้	สอ.กฟผ.	หักเงินจ�านวนดังกล่าว

จากเงินเดือนส่งเข้ากองทุนทุกเดือน

3.1		เงินสะสม
	 	 	 	 	 	 	 สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนตามอายุ										
การท�างานของสมาชิกแต่ต้องไม่เกินอัตราที่	 สอ.	 กฟผ.	
จ่ายสมทบให้โดยยินยอมให้	 สอ.กฟผ.	 หักเงินจ�านวนดัง
กล่าวจากเงินเดือนส่งเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตรา	 ดังต่อ
ไปนี้
อายุการท�างาน							อัตราเงินสะสม
อายุการท�างาน							ร้อยละ	2	ของเงินเดือน	
ต�่ากว่า	10	ปี									ถึงร้อยละ	10	ของเงินเดือน
อายุการท�างาน							ร้อยละ	2	ของเงินเดือน	
ครบ	10	ปี		ขึ้นไป				ถึงร้อยละ	11	ของเงินเดือน

ข ้อกำ าหนด 
ว ่าด ้วยเงิน
สะสม เงิน
สมทบและ
เ งิ น ห รื อ
ทรัพย์สินท่ีมี
ผู้อุทิศให้ 
(ข้อ3.2 เงิน
สมทบ)

3.2		เงินสมทบ
							สอ.กฟผ.	ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนใน

อัตราร้อยละ	10	ของเดือน

3.2		เงินสมทบ
						สอ.กฟผ.		ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอายุการ
ท�างานของสมาชิกในอัตรา	ดังต่อไปนี้
อายุการท�างาน							อัตราเงินสมทบ
อายุการท�างาน							ร้อยละ	10	ของเงินเดือน	
ต�่ากว่า	10	ปี					
อายุการท�างาน							ร้อยละ	11	ของเงินเดือน	
ครบ	10	ปี		ขึ้นไป			

ข ้อกำ าหนด 
ว ่าด ้วยเงิน
สะสม เงิน
สมทบและ
เ งิ น ห รื อ
ทรัพย์สินที่มี
ผู้อุทิศให้ 
(ข้อ3.3และ
เพิ่มเติมข ้อ 
3.4)

3.3	สอ.กฟผ.	ต้องน�าเงินตามข้อ	3.1	และ	3.2	
ส่งเข้ากองทุนภายใน		3		วันท�าการตั้งแต่วันจ่าย
เงินเดือน

ในกรณีที่	 สอ.กฟผ.	 น�าส่งเงินเข้ากองทุน
ล่าช้า	 สอ.กฟผ.	 ต้องจ่ายเงินเพิ่มเข้ากองทุนใน
อัตราร้อยละ	 5	 ต่อเดือนของจ�านวนเงินสะสม
หรือเงินสมทบ	 ตามระยะเวลาและจ�านวนเงินที่
จ่ายล่าช้านั้น	เงินเพิ่มนี้จะถือเป็นรายได้ของกอง
ทนุ	และจะจดัสรรให้แก่สมาชกิทกุรายในกองทนุ
ตามหลัก	 เกณฑ์ในข้อ	 33	 ทวิ.แห่งข้อบังคับ
กองทุน

3.3		กรณีที่สมาชิกมีอายุการท�างานครบ	 10	 ปี	 ตามข้อ	
3.1	และ	3.2	ในระหว่าง	เดือนใด	การเปลี่ยนแปลงอัตรา
เงินสะสมและอัตราเงินสมทบ	 ให้ใช	้ อัตราเงินสะสมและ
อตัราเงนิสมทบใหม่	โดยให้เริม่ตัง้แต่วนัที	่1	ของเดอืนถดัไป
3.4		สอ.กฟผ.	ต้องน�าเงินตามข้อ	3.1	ข้อ	3.2	และข้อ	3.3	
ส่งเข้ากองทุนภายใน	3	วันท�าการตั้งแต่วันจ่ายเงินเดือน
	 ในกรณีที่	 สอ.กฟผ.	 น�าส่งเงินเข้ากองทุนล่าช้า	
สอ.กฟผ.	ต้องจ่ายเงนิเพิม่เข้ากองทนุในอตัราร้อยละ	5	ต่อ
เดือนของจ�านวนเงินสะสมหรือเงินสมทบ	ตามระยะเวลา
และจ�านวนเงนิทีจ่่ายล่าช้า	นัน้	เงนิเพิม่นีจ้ะถอืเป็นรายได้
ของกองทุน	 และจะจัดสรรให้แก่สมาชิกทุกรายซึ่งเป็น
ลูกจ้างของ	 สอ.กฟผ.	 ตามหลักเกณฑ์ในข้อ	 33	 ทวิ.								
แห่งข้อบังคับกองทุน

	 3.2	 คณะกรรมการกองทุนฯ	ในการประชุมครั้งที่	5/2556	เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2556	มีมติให้แก้ไข
เอกสารแนบท้ายข้อบังคบักองทุน	เฉพาะส่วนของ	บรษิทั	ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้	จ�ากดั	(มหาชน)	และ	บรษิทั	ผลติไฟฟ้า
ราชบุรี	จ�ากัด	และหมวดที่	6			เรื่อง	การจัดการกองทุนและการสอบบัญชีกองทุน	ตามตาราง	เปรียบเทียบการแก้ไข
ข้อบังคับ	ดังนี้
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 เรื่อง ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข

5.ข้อกำาหนด
ว่าด ้วยการ
ได้รบัเงนิจาก
ก อ ง ทุ น                        
(ข้อ 5.2 เงิน
สมทบ)

5.ข้อกำาหนด
ว่าด ้วยการ
ได้รบัเงนิจาก
ก อ ง ทุ น                        
(ข้อ 5.2 เงิน
สมทบ)

5.2		เงินสมทบ
เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ	 สมาชิกจะได้รับ	

เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบตาม
สิทธิ		เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

5.2.1  ขาดงานหรอืละท้ิงหน้าท่ีเป็นเวลา	3		วนั
ท�างานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร	

5.2.2	 ทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระท�าความผิด
อาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

5.2.3	 จงใจท�าให้นายจ้างเสียหาย	
5.2.4	 ประมาทเลนิเล่อเป็นเหตใุห้นายจ้างได้									

รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
5.2.5	 ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที	่	

สุดให้จ�าคุก	 เว้นแต่คดีเป็นลหุโทษหรือความผิด			
อันกระท�าโดยความประมาท	

5.2.6	 ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับ
การท�างาน			หรือค�าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของ
นายจ้างและนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว	
เว้นแต่กรณร้ีายแรงนายจ้างไม่จ�าเป็นต้องตกัเตอืน

5.2.7		ลาออกจากงาน	และมอีายกุารท�างาน
น้อยกว่า		5		ปี

5.2.8		ลาออกจากกองทุนแต่ไม่ลาออกจาก
งาน ให ้บริษัทจัดการจ่ายเงินสมทบและผล
ประโยชน์ของเงินสมทบท่ีไม่ได้จ่ายให้แก่สมาชิก		
คืนให้แก่บริษัท	 ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	 จ�ากัด	
(มหาชน)	ทนัทนีบัแต่วนัสิน้สมาชกิภาพโดยถอืเป็น
รายได้ของบริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	
(มหาชน)	ในรอบระยะเวลาบัญชนีัน้	และกรณตีาม	
5.2.8	 ให้บริษัท	 ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 เก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้เพื่อจ่ายให้
บุคคลน้ัน	 เม่ือพ้นจากต�าแหน่งใน	 บริษัท	 ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรี		โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และมีสิทธิ
จะได้รับเงินสมท

		5.2		เงินสมทบ
			 เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ	 	 สมาชิกจะได้รับ
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงนิสมทบตามสิทธิ		
เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
	 5.2.1	ขาดงานหรอืละทิง้หน้าทีเ่ป็นเวลา	3	วนั
ท�างานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร	
	 5.2.2	 ทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระท�าความผิด
อาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
5.2.3		จงใจท�าให้นายจ้างเสียหาย	

5.2		เงินสมทบ
เมือ่สมาชิกส้ินสมาชิกภาพ		สมาชิกจะได้รบัเงนิสมทบและ

ผลประโยชน์ของเงินสมทบตามสิทธิ		เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
5.2.1	 ขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา		3		วันท�างาน

ตดิต่อกนัโดยไม่มเีหตอุนัควรจนเป็นเหตใุห้บรษิทั	ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรโีฮลดิง้	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้รบัความเสยีหายอย่างร้ายแรง

5.2.2	 ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท�าความผิดอาญาโดย
เจตนาแก่บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	

5.2.3	 จงใจหรือประมาทเลินเล่อ	 จนเป็นเหตุ	 ให้บริษัท	
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้รบัความเสียหาย
อย่างร้ายแรง		

5.2.4	 ได้รบัโทษจ�าคุกโดยค�าพพิากษาถงึทีสุ่ดให้จ�าคุกใน
ความผิดที่ท�าให้บริษัท	 ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	 จ�ากัด	
(มหาชน)	ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  ทั้งนี้	เว้นแต่คดี
เป็นลหุโทษหรือความผิดอันกระท�าโดยความประมาท	

5.2.5	 ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการท�างาน			
หรือค�าส่ังอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมของบริษัท	
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ในเรื่องที่ร้ายแรง																																													
			5.2.6	 ลาออกจากงาน	และมีอายุการท�างานน้อยกว่า		5		ปี

5.2.7	 ลาออกจากกองทนุแต่ไม่ลาออกจากงาน	โดยมอีายุ
การท�างานน้อยกว่า	5	ปี	ในวันที่ลาออกจากกองทุน

			 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์
ของเงินสมทบที่ไม่ได้จ่ายให้แก่สมาชิกคืนให้แก่บริษัท	ผลิต
ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ทันทีนับแต่วันสิ้น
สมาชิกภาพโดยถือเป็นรายได้ของบริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น	

	 5.2		เงินสมทบ

			เมือ่สมาชิกสิน้สมาชกิภาพ	สมาชกิจะได้รบั	เงนิสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงินสมทบตามสิทธิ		เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
	 5.2.1		ขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา		3		วันท�างาน
ตดิต่อกนัโดยไม่มเีหตอุนัควรจนเป็นเหตใุห้บรษิทั	ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี	จ�ากัด		ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
	 5.2.2	ทจุรติต่อหน้าทีห่รอืกระท�าความผดิอาญา	โดยเจตนา
แก่บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	จ�ากัด	

			5.2.3	จงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ	จนเป็นเหตใุห้บรษิทั	ผลติ
ไฟฟ้าราชบุรี	จ�ากัด		ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง		
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 เรื่อง ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข

	 5.2.4	 ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได	้	
รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
	 5.2.5	 ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่									
สดุให้จ�าคกุ	เว้นแต่คดเีป็นลหโุทษหรอืความผดิอนั
กระท�าโดยความประมาท	
	 5.2.6		ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการ
ท�างาน	หรือค�าส่ังอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง
และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว	 เว้นแต่
กรณีร้ายแรงนายจ้างไม่จ�าเป็นต้องตักเตือน
			5.2.7	ลาออกจากงาน	 และมีอายุการท�างาน
น้อยกว่า		5		ปี
	 5.2.8	ลาออกจากกองทุนแต่ไม่ลาออกจากงาน	

					 ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินสมทบและผล				
ประโยชน์ของเงินสมทบท่ีไม่ได้จ่ายให้แก่สมาชิก
คนืให้แก่บรษิทั	ผลิตไฟฟ้าราชบรีุ	จ�ากัด		ทนัทนีบัแต่
วันสิ้นสมาชิกภาพโดยถือเป็นรายได้ของบริษัท	
ผลติไฟฟ้าราชบรุ	ี	จ�ากดั		ในรอบระยะเวลาบญัชีน้ัน  
และกรณีตาม	5.2.8	ให้	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	
จ�ากดั	เกบ็รกัษาเงินดังกล่าวไว้เพือ่จ่ายให้บคุคลนัน้ 
เม่ือพ้นจากต�าแหน่งใน	บริษัท	 ผลิตไฟฟ้าราชบุร	ี		
จ�ากัด		และมีสิทธิจะได้รับเงินสมทบ

	 5.2.4	 ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกใน
ความผดิทีท่�าให้	บรษิทั	ผลติไฟฟ้าราชบรุ	ีจ�ากดั		ได้รบัความ
เสยีหายอย่างร้ายแรง			ทัง้นี	้เว้นแต่คดีเป็นลหโุทษหรอืความ
ผิดอันกระท�าโดยความประมาท	
	 5.2.5	 ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการท�างาน			
หรือค�าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและ	 เป็นธรรมของบริษัท	
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	จ�ากัด		ในเรื่องที่ร้ายแรง
	 5.2.6	ลาออกจากงาน	และมีอายุการท�างานน้อยกว่า	5		ปี
	 5.2.7	ลาออกจากกองทุนแต่ไม่ลาออกจากงาน	โดยมีอายุ
การท�างานน้อยกว่า	5	ปี	ในวันที่ลาออกจากกองทุน

 

	 ให้บรษิทัจัดการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของ
เงนิสมทบทีไ่ม่ได้จ่ายให้แก่สมาชกิคนืให้แก่บรษิทั	ผลติไฟฟ้า
ราชบรุ	ีจ�ากดั		ทันทีนับแต่วันสิน้สมาชิกภาพโดยถอืเป็นรายได้
ของบรษิทั	ผลติไฟฟ้าราชบรีุ	จ�ากดั	ในรอบระยะเวลาบญัชนีัน้  

หมวด 6 

การจัดการ
กองทุนและ
ก า ร ส อ บ
บัญชีกองทุน 
(ข้อ 21)

ข้อ	 21	 ให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้พิจารณา
แต่งตั้งบริษัทจัดการและผู้รับฝากทรัพย์สิน	 หรือ	
ให้ความเห็นชอบในการจัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สิน
ของบริษัทจัดการ	โดยเลือกสรรจากผู้มีคุณสมบัติ
ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ	 หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องก่อนสัญญาครบก�าหนดไม่น้อยกว่า	 2	
เดือน	 และให้ท�าสัญญาว่าจ้างบริษัทจัดการและ

ผู้รับฝากทรัพย์สินคราวละไม่เกิน	3	ปี		

ข้อ	21	ให้คณะกรรมการกองทนุเป็นผู้พจิารณา	แต่งตัง้บรษิทั

จัดการและผู้รับฝากทรัพย์สิน	 หรือให้ความเห็นชอบในการ

จัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สิน		ของบริษัทจัดการ	โดยเลือกสรร

จากผู้มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ	 หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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	 3.3	 	คณะกรรมการกองทุนฯ	ในการประชุมวาระพิเศษ	เรื่องการรับสมาชิกที่ลาออกจากกองทุนเข้า
เป็นสมาชิกใหม่		เมื่อวันที่	5	พฤศจิกายน	2556		มีมติให้รับสมาชิกที่ลาออกจากกองทุนฯ	เข้าเป็นสมาชิกใหม่		และ
ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกที่ลาออกจากกองทุนกลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่	ดังนี้
	 1.	 ก�าหนดเงื่อนไขในการเว้นระยะเวลาในการรับสมาชิกที่ลาออกจากกองทุนกลับเข้ามาเป็น	
	 	 สมาชิกใหม่	ตามจ�านวนครั้งที่ลาออกจากกองทุน	
	 2.	 ก�าหนดสิทธิในการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบของสมาชิกที่ลาออกจาก	
	 	 กองทุน	ต้องมีอายุสมาชิกครั้งล่าสุดไม่น้อยกว่าห้าปี	ยกเว้นกรณีเกษียณอายุ
	 3.	 ก�าหนดให้สมาชิกที่ขอลาออกจากกองทุน	จะต้องยื่นหนังสือขอลาออกถึงฝ่ายการเงินล่วงหน้า 
	 	 ไม่น้อยกว่า	60	วัน	ทั้งนี้วันสิ้นสุดสมาชิกภาพให้ถือเป็นวันที่	1	ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่	
	 	 ครบก�าหนด	60	วัน	ของการยื่นหนังสือขอลาออก
	 คณะกรรมการกองทุนฯ	ในการประชุมครั้งที่	11/2556	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2556	มีมติให้
แก้ไขข้อบังคับกองทุนหมวด	3	ข้อ	7		เรื่อง	สมาชิกภาพสิทธิ	และหน้าที่			และ	หมวด	9	ข้อ	37		เรื่อง		การได้รับ
เงินจากกองทุนตามตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับ	ดังนี้

 เรื่อง ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข

ห ม ว ด 3 
ส ม า ชิ ก
ภ า พ สิ ท ธิ
แ ล ะหน้ า ที่       
(ข้อ 7) 

ข้อ7.	สมาชิกจะสิ้นสมาชิกภาพลง
ด้วยเหตุใด			เหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้																														
(1) ตาย 
(2) ลาออกจากการเป็นพนักงาน 
(3) สิ้นก�าหนดการจ้าง 
(4) ให้ออกจากงาน หรือเลิกจ้าง 
(5)	ปลดออกจากงาน 
(6)	เกษียณอายุ 
(7)	ลาออกจากการเป็นสมาชิก 
(8) เมื่อกองทุนเลิกตามข้อบังคับนี้

เว ้นแต่สมาชิกท่ีสิ้นสมาชิกภาพเพราะ
เกษียณอายุ	ที่ได้แสดงเจตนาขอรับเงินจาก
กองทุน	 เป็นงวด	และสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ
เพราะเหตุพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานหรือ
พนกังานของบรษิทัในเครอืไม่ว่าด้วยเหตใุด	ทีไ่ด้
แสดงเจตนาของคงเงนิไว้ในกองทุนท้ังหมด	ให้สิน้
สมาชกิภาพลงตามเงือ่นไขทีก่�าหนดในข้อบงัคบันี้

การสิ้นสมาชิกดังกล่าวคณะกรรมการ
กองทุนจะต้องแจ้งการสิ้นสมาชิกภาพเป็น
หนงัสอืและจดัส่งเอกสารเกีย่วกบัการสิน้สมาชิก
ภาพพร้อมข้อมูลทะเบียนสมาชิกท่ีครบถ้วนให้
กับบริษัทจัดการ

สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนไม่สามารถ
กลับเข้ากองทุนได้อีก	เว้นแต่คณะกรรมการ
กองทนุจะมมีตใิห้สมคัรเข้าเป็นสมาชกิกองทนุได้
ใหม่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะกาล

*ข้อ 7. 	 ข้อ7.	สมาชิกจะสิ้น
สมาชิกภาพลงด้วยเหตุดังต่อ	ไปนี้                                                                                                       
(1) ….. 
(2) ….. 
(3) ..... 
(4) ..... 
(5)	..... 
(6)	..... 
(7)	ลาออกจากกองทุน 
(8) .....

เว้นแต่......ข้อบังคับนี้

การสิ้นสมาชิก.....บริษัทจัดการ

สมาชิกที่ประสงค์จะลาออกจากกองทุน	 จะต้องยื่น
ห นั ง สือตามแบบที่ คณะกรรมการกองทุนก� าหนด																								
ถึงส�านักงานของกองทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน	ทั้งนี้
วนัสิน้สดุสมาชกิภาพให้ถอืเป็นวนัที	่1	ของเดอืนถดัไปนบัแต่
วันที่ครบก�าหนดหกสิบวันดังกล่าวข้างต้น

สมาชกิทีล่าออกจากกองทนุ	อาจสมคัรเข้าเป็นสมาชกิ
ได้อีกตามข้อ	5	โดยมีเงื่อนไขว่า	ต้องเว้นระยะเวลา	ดังนี้

สมาชกิทีล่าออกจากกองทนุ	ครัง้ที	่1	จะสมคัรเข้าเป็น
สมาชิกได้อีก	 ต้องเว้นระยะเวลา	 1	 ปี	 นับจากวันที่ลาออก
จากกองทุนครั้งนั้น

สมาชิกที่ลาออกจากกองทุน	ครั้งต่อๆไป	จะสมัครเข้า
เป็นสมาชิกได้อีก	 ต้องเว้นระยะเวลาเป็นจ�านวนปี	 เท่ากับ
จ�านวนครั้งที่เคยลาออกจากกองทุน
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 เรื่อง ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข

หมวด 9  การ
ได้รบัเงนิจาก
กองทุน (ข้อ 
37)   

ข้อ37.	 เม่ือสมาชิกซ่ึงเป็นพนักงาน	 กฟผ.											

สิ้นสมาชิกภาพ		สมาชิกจะได้รับเงินสมทบและ

ผลประโยชน์ของเงนิสมทบตามสทิธ	ิ	เว้นแต่กรณี

ดังต่อไปนี้

(1)		ยกเลิก*

(2)		ยกเลิก*

(3)	กรณีสมาชิกถูก	กฟผ.	ให้ออกเพราะขาด

คุณสมบัติซึ่งสมาชิกดังกล่าวได้จงใจปกปิดข้อ

เท็จจริงไว้ในขณะเข้าปฏิบัติงานและกรณีถูก	

กฟผ.	ให้ออกเพราะขาดความรูอ้ยูก่่อนได้รบัการ

บรรจุเป็นพนักงานหรือก่อนได้รับการจ้างเป็น

ลูกจ้าง

(4)	กรณีสมาชิกถูก	กฟผ.	ให้ออกเพราะเหตุ

อื่นนอกจาก	 (3)	 และสมาชิกดังกล่าวมีอายุการ

ท�างานใน	กฟผ.	น้อยกว่าหนึ่งปี

(5)		กรณีสมาชิกถูก	กฟผ.	ปลดออก

(6)	 กรณีสมาชิกลาออกจาก	 กฟผ.	 และ

สมาชกิดังกล่าวมีอายุการท�างานใน	กฟผ.	น้อยกว่า

ห้าปี

(7)		ยกเลิก*

ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์

ของเงินสมทบท่ีไม่ได้จ่ายให้แก่สมาชิกคืนให้แก	่

กฟผ.	 ทันทีนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพโดยถือเป็น

รายได้ของ	กฟผ.	ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

ข้อ	37.	เมื่อสมาชิก.....ดังต่อไปนี้

	 (1).....

	 (2)…..

	 (3)…..

	 (4)	 กรณีสมาชิกถูก	 กฟผ.	 ให ้ออกเพราะเหตุอื่น		

นอกจาก	(3)	และสมาชกิดงักล่าวมอีายกุารท�างาน 	น้อยกว่า

หนึ่งปี

(5)	…..

(6)		กรณีสมาชิกลาออกจาก	กฟผ.	และสมาชิกดังกล่าว

มีอายุการท�างานน้อยกว่าห้าปี

(7)	 กรณีสมาชิกลาออกจากกองทุนแต่ไม่ออกจากงาน	

โดยมีอายุการท�างานน้อยกว่าห้าปี	 ในวันท่ีลาออกจาก

กองทุน           

(8)		กรณีสมาชิกเคยลาออกจากกองทุน	แต่ไม่ออกจาก

งาน	สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่	โดยมีอายุการเป็นสมาชิก

ครั้งล่าสุดน้อยกว่าห้าปี	ในวันที่ลาออกจากกองทุน

					ให้บริษัทจัดการ.....	ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
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4. การคัดเลือกบริษัทจัดการ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และนายทะเบียนประจ�าปี 2557-2560

	 ตามที่สัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุน	กับ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ	กสกิรไทย	จ�ากดั		บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จ�ากดั	บรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการยโูอบ	ี(ประเทศไทย)	จ�ากดั		และสญัญาแต่งต้ังผูรั้บฝากทรัพย์สิน	กบั	ธนาคารกรุงศรีอยธุยา	จ�ากดั	(มหาชน)			
ได้สิ้นสุดเมื่อวันที่	31	ธันวาคม	2556		

 คณะกรรมการกองทนุฯ	ได้ด�าเนนิการคดัเลอืกบริษัทจัดการรายใหม่โดยพิจารณาจากสถานภาพของบริษทั	
ผลงานในอดีต		คุณสมบัติของของผู้จัดการของแต่ละบริษัทตามที่ก�าหนดไว้ในเงื่อนไข	Terms	of	Reference	และ
อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ	เพื่อให้กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	กฟผ.		ได้ประโยชน์สูงสุด		ทั้งนี้	มีบริษัทจัดการที่ยื่น
ข้อเสนอบริหารทั้งนโยบายตราสารหนี้และนโยบายตราสารทุน	รวม	11	ราย		บริษัทผู้รับฝากทรัพย์สิน	3	ราย		และ
บริษัทจัดการนายทะเบียน	จ�านวน	7	ราย		

	 ส�าหรับผลการคัดเลือก	 คณะกรรมการกองทุนในคราวประชุม	 ครั้งที่	 7/2556	 	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 4	
กรกฎาคม	2556		มมีตเิหน็ชอบให้บรษัิทหลกัทรพัย์จัดการกองทนุ	เอม็เอฟซี		จ�ากดั	(มหาชน)	ร่วมกบั	บรษัิทหลักทรพัย์
จัดการกองทุน	ยูโอบี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		เป็นบริษัทจัดการบริหารนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้			บริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จ�ากดั	ร่วมกบั	บรษิทัหลักทรัพย์จัดการกองทนุ	ยโูอบ	ี(ประเทศไทย)	จ�ากดั		เป็นบริษทั
จัดการบริหารนโยบายการลงทุนในตราสารทุน			ธนาคารกสิกรไทย		จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นบริษัทผู้รับฝากทรัพย์สิน			
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นบริษัทรับจัดท�าทะเบียนสมาชิก	เป็นระยะเวลา	4	ปี	
ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2557	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2560		

5. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2557

	 คณะกรรมการกองทุนฯ	ในคราวประชุมครั้งที่	8/2556	เมื่อวันที่		22		สิงหาคม		2556		มีมติให้ต่อสัญญา

กับบริษัท	 สอบบัญชีธรรมนิติ	 จ�ากัด	 ส�าหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2557	 อัตราค่าธรรมเนียม

บริการสอบบัญชีจ�านวน	400,000	บาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	

6. รางวัลขนะเลิศการประกวดกองทุนสำารองเลี้ยงชีพดีเด่น

คณะกรรมการกองทุนฯ	ในคราวประชุมกองทุนครั้งที่	7/2556	เมื่อวันที่	25	กรกฎาคม	2556	มีมติเห็นชอบ
ให้กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน	กฟผ.	 เข้าร่วมโครงการประกวดกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่	 2	ประจ�าปี	
2556	ของสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ		โดยคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
จากหลายสถาบัน	

ผลการตัดสินปรากฎว่ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน	กฟผ.	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทกองทุนที่มี
ขนาดใหญ่กว่า	5,000		ล้านบาท	จากสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ		ได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี		โดยประธานกรรมการรับรางวัลเมื่อวันพฤหัสบดีที่	28	พฤศจิกายน	2556	ณ	ห้อง
นภาลัย	โรงแรมดุสิตธานี		
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พร้อมนี้ได้จัดท�าข้อมูลเพื่อส่งเข้าประกวดรางวัล	 Best	 Pension	 Plan	 Sponsor,Thailand	 กับ	 Asia	
Asset	Management	เมื่อวันพุธที่	18	ธันวาคม	2556	ซึ่งคณะกรรมการตัดสินฯ	ได้แจ้งผลการตัดสินว่า	กองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน	กฟผ.ได้รับรางวัล	Best	Pension	Plan	Sponsor	ก�าหนดวันมอบรางวัล	ในวันพฤหัสบดี
ที่	20	มีนาคม	2557	ณ	โรงแรมโฟร์ซีซั่น	ประเทศฮ่องกง	

7. กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ ประจำาปี 2557

 คณะกรรมการกองทุนฯ	ในคราวประชุมกองทุนครั้งที่	12/2556	เมื่อวันที่	26	ธันวาคม		2556		มติเห็นชอบ

กรอบค่าใช้จ่ายการด�าเนินการของกองทุนฯ	ปี	2557	จ�านวน	551,341,300	บาท	(ห้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสามแสน

สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาท)		ดังนี้

 ค่าใช้จ่าย            จำานวนเงิน (บาท)

     
(1) ค่าธรรมเนียมบริษัทจัดการ 547,970,000	

(2) ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 900,000

(3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก 1,280,000

(4) ค่าธรรมเนียมบริการสอบบัญชี 400,000

(5) ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ

5.1	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสมาชิก	 241,300

					-ค่า	ART	WORK 32,100

					-VCD 120,000

					-ค่าเอกสารประกอบการประชุม 64,200

					-ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 25,000

5.2	ค่าฝึกอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการกองทุนฯ 250,000

5.3	ค่าใช้จ่ายในการท�ากิจกรรมกับสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 150,000

5.4	 อื่นๆ	 เช่น	 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการฯ	 หรือ	 ผู้

จัดการ	ฯลฯ

150,000 791,300

รวม   551,341,300
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ฝ่ายการเงิน																																																																																																											
โทร.65540

หนังสือเชิญประชุมสามัญประจ�าปี 2557

ที่		กส-กฟผ.	56/2557	
          
	 4		มีนาคม		2557

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	
ประจ�าปี	2557

เรียน	 สมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

	 เพื่ออนุวรรตน์ตามความในข้อ	 50	 ของข้อบังคับ	 กส-กฟผ.	 ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการกองทุนจัดให้มีการ
ประชุมสามัญปีละ	1	ครั้ง	ภายในระยะเวลา	120	วัน	นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี	เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ
รายงานผลการด�าเนินงานของกองทุน	และพิจารณารับรองงบการเงินของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

	 คณะกรรมการ	 กส-กฟผ.	 จึงก�าหนดให้มีการประชุมสามัญ	 กส-กฟผ.	 ประจ�าปี	 2557	 	 ในวันอังคารที่															
1		เมษายน	2557	เวลา	08.30	-	12.00	น.	ณ	หอประชุม	กฟผ.1		อาคาร	ท.031		ส�านักงานกลาง	กฟผ.		โดยมี
ระเบียบวาระการประชุม	ดังนี้.-	 	 	 	

ระเบียบวาระที่		1			 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	

ระเบียบวาระที่		2	 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญ	กส-กฟผ.	ประจ�าปี	2556

ระเบียบวาระที่		3	 เรือ่งการรายงานผลการด�าเนินงานของกองทนุประจ�าปี	สิน้สดุ		ณ	วนัที	่	31		ธนัวาคม		2556

ระเบียบวาระที่		4	 เรื่องการรับรองงบการเงิน	ประจ�าปี	2556

ระเบียบวาระที่		5	 เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

 จึงขอเรียนเชิญสมาชิก		กส-กฟผ.	ทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าวด้วย		
จะขอบคุณยิ่ง	

             ขอแสดงความนับถือ

                                            
	 			(นายพูนสุข		โตชนาการ)

																																																																		ประธานกรรมการ
	 	 	 	 	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

																																																																			ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
Electricity	Generating	Authority	of	Thailand	Registered	Provident	Fund
53 หมู่  2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี  11130 โทรศัพท์   0  2436  5540  โทรสาร  0  2436  5594 

53 Charansanitwong Rd. Bang Kruai Nonthaburi 11130 Thailand Tel (66) 2436  5540   Fax. (66) 2436  5594
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ก�าหนดการประชุมสามัญประจ�าปี 2557

ก�าหนดการประชุมสามัญ

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ประจ�าปี	2557

วันอังคารที่	1	เมษายน	2557
ณ	หอประชุม	กฟผ.	1	อาคาร	ท.	031	ส�านักงานกลาง	กฟผ.	

...............................................

เวลา	08.30	น.	 ลงทะเบียน

เวลา	09.00	น.	 เริ่มประชุม
	 ระเบียบวาระที่		1	 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
	 ระเบียบวาระที่		2	 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญ	กส-กฟผ.ประจ�าปี		2556
	 ระเบียบวาระที่		3	 เรื่องการรายงานผลการด�าเนินงานของกองทุนประจ�าปี	สิ้นสุด		
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
	 ระเบียบวาระที่		4	 เรื่องการรับรองงบการเงิน	ประจ�าปี	2556
	 ระเบียบวาระที่		5	 เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

เวลา13.30	น.					บรรยายพิเศษ					 เรื่อง	สร้างความมั่งคั่งด้วยกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	
	 	 -	Employee’s	Choice	เลือกที่ใช่...ได้ประโยชน์สุดคุ้ม
	 	 -	เปลี่ยน	Choice	บ่อยๆ	จะได้ผลตอบแทนดีหรือไม่
	 	 -	ทิศทางการลงทุนในปี	2556
																						วิทยากร	 คุณวิโรจน์	ตั้งเจริญ		
	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจการตลาด
	 	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน		กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)		
	 	 วิทยากรอาสา	ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน						
	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  

**************************************
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รายงานการประชุมสามัญประจ�าปี 2556

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เมื่อวันพุธที่	17	เมษายน	2556

	ณ	หอประชุม	กฟผ.	1	อาคาร	ท.	031	ส�านักงานกลาง	กฟผ.	
…………………

ผู้มาประชุม
 กรรมการ
 	 1.		นายพูนสุข	 โตชนาการ	 	 ประธานกรรมการ
	 	 2.		นายสุนชัย	 ค�านูณเศรษฐ์	 	 รองประธานกรรมการ
	 	 3.		นายอภินันท์	 บุญญเศรษฐ์	 							 กรรมการ
	 	 4.		นายมานพ	 จ�าปาทิพย์	 	 กรรมการ
	 	 5.		นายวรรณชัย	 จิตตานนท์	 							 กรรมการ
	 	 6.		นายอนุวัตร์	 สุวรรณสุขุม	 	 กรรมการ
	 	 7.		นายพิษณุเกียรติ	 อุดรสถิตย์	 	 กรรมการ
	 	 8.		นายพนมทวน	 ทองน้อย	 	 กรรมการ
	 	 9.		นายสุรจิต	 เจริญยศ	 	 กรรมการ	 	 		
	 10.		นางกาญจนา					 ชาญสมร	 	 	 กรรมการและเลขานุการ

สมาชิก
	 สมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	
จ�านวน		406		คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

 เจ้าหน้าที่บริษัทจัดการ บลจ.กสิกรไทย 
 1.	นายชัชชัย	สฤษดิ์อภิรักษ์													ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ		 
	 2. นางหทัยพัชร์	ชูโต																						ผู้ร่วมบริหารฝ่ายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 
	 3.	น.ส.เอื้อมรัตน์	ภัทรพันธุ์พงศ์									ผู้ช่วยผู้บริหารงานการตลาด	 
	 4.	นายกฤษณ์	เทวรักษ์พิทักษ์	 ผู้จัดการ	 
	 5.	น.ส.จีราพรรณ	กิจวัฒนาบูลย์	 ผู้ช่วยผู้จัดการงานบัญชีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	

	 6.	น.ส.ศรัณย์รัศ	โมราชาติ	 เจ้าหน้าที่

 เจ้าหน้าที่บริษัทจัดการ บลจ.กรุงไทย 
	 1.	น.ส.หัสวรา	แสงรุจิ				 รองกรรมการผู้จัดการ	ผู้บริหารสายงานกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  
	 2.	นายกฤษณ์		ณ	สงขลา	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานจัดการลงทุน						
	 3.	น.ส.วรรณรพีร์	ประกอบวรรณกิจ	 ผู้อ�านวยการฝ่ายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
	 4.	นางบัวทิพย์		จันทรกานต์		 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
	 5.	นายฤทธิศักดิ์		คังคายะ				 ผู้จัดการฝ่ายกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
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 เจ้าหน้าที่บริษัทจัดการ บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 
	 	 1.	น.ส.พัชราภา	 มหัทธนกุล	 	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายจัดการกองทุน
	 	 2.	น.ส.กุสุมาพร			หิรัณยัษฐิติ			 	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายธุรกิจกองทุนและที่ปรึกษา	
	 	 	 	 	 	 	 กองทุน
	 	 3.	นายพงษเดช	 เครือฟ้า		 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจและที่ปรึกษากองทุน

 เจ้าหน้าที่บริษัทจัดการ บลจ.บัวหลวง จำากัด
	 	 1.	นายสุริพล		เข็มจินดา	 														 รองกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล
	 	 2.	นายสันติ	ธนะนิรันดร์	 	 	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	กลุ่มจัดการกองทุน
	 	 3.	นายนรวีร์	วงศ์สมมาตร		 	 ผู้อ�านวยการ	กลุ่มจัดการกองทุน
	 	 4.	น.ส.กัลยกร	โสภณปาล		 	 ผู้อ�านวยการการตลาดกลุ่มธุรกิจกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
	 	 5.	นายสุธี	โพธิ	 	 	 	 เจ้าหน้าที่การตลาด

 เจ้าหน้าที่ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด
	 	 1.	นายพจน์			 อัศวสันติชัย			 		 กรรมการบริษัท
	 	 2.	นายสุวัฒน์			 มณีกนกสกุล			 					 ผู้จัดการอาวุโส

 ผู้รับฝากทรัพย์สิน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
	 	 1.	น.ส.ฑุติยฎภรณ์		รักอินทร์													 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์	
	 	 2.	นายทศพร			พรวัฒนศิริกุล															 รองผู้จัดการฝ่าย	และผู้จัดการกลุ่ม		 	
	 	 	 	 	 			 	 ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์
	 	 3.	น.ส.สาลินี				โตประเสริฐ																			เจ้าหน้าที่การตลาด	6				 	 	
  
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
	 	 ประธานกรรมการฯ	 กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจ�าปี	 2556	 โดยแจ้งต่อท่ีประชุมว่าคณะ
กรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	จัดประชุมสามัญ
ประจ�าปี	2556	ตามข้อบังคับกองทุนฯ	ข้อ	50	ซึ่งก�าหนดให้มีการประชุมสามัญปีละ	1	ครั้ง	ภายใน	120	วันนับแต่
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.		ให้สมาชิกได้รบัทราบผลการด�าเนนิงานของกองทนุในรอบปีทีผ่่านมา	คอื	ตัง้แต่วนัท่ี	1	มกราคม	
ถึง	31	ธันวาคม	2555

2.	 ให้สมาชิกพิจารณารับรองงบการเงินของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว	ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของกองทุนแล้ว

3.		ให้สมาชิกมีโอกาสแสดงความคดิเหน็และให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ในการบรหิารจดัการ
กองทุน

	 	 ทั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจ�านวน	 406	 คน	 ถือว่าครบองค์ประชุมตามที่ก�าหนดในข้อบังคับ			
กองทุนฯ		ข้อ	52	ประธานกรรมการฯ	จึงได้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม	โดยมีรายละเอียดดัง
ต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	 ประธานกรรมการ	ฯ	แจ้งให้ที่ประชุมทราบ	ดังนี้

 1.1 ผลการดำาเนินงานกองทุนฯปี 2555 
	 ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปของการลงทุนในรอบปี	2555		ตามที่เศรษฐกิจไทยในปี	2555	ฟื้นตัว
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากปีก่อน	โดยดูได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(GDP)	ที่ประกาศโดยส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ปี	2555	ที่ขยายตัวขึ้นร้อยละ	6.4		ท�าให้ตลาดหลักทรัพย์ในปี	
2555	อยู่ในขาขึ้นและมีปริมาณการซื้อขายสูงอย่างต่อเนื่อง	โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปี	2555	ปิดที่	1,391.93	จุด
ปรบัตวัขึน้จากส้ินปี	2554	(1,025.32	จดุ)	366.61	จดุ	หรอืคดิเป็นร้อยละ	35.76	มลูค่าการซือ้ขายเฉลีย่	30,811.27	
ล้านบาทต่อวัน	และนักลงทุนต่างชาติซื้อสะสมสุทธิ	75,063.71	ล้านบาท	โดยสภาพตลาดหลักทรัพย์ไทยที่คึกคัก
ในปี	 2555	 มาจากเม็ดเงินจากต่างชาติที่ไหลเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง	 การอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาในระบบของ
สหรฐัอเมรกิา	(Quantitative	Easing)	และการผ่านจดุต�า่สุดของปัญหาหนีส้าธารณะในยโุรป	บวกกับการมแีนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้น	 ท�าให้นักลงทุนมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น	 บมจ.	 ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์กอ็อกมาดีกว่าคาดการณ์ในหลายหมวดธุรกจิ	จงึนับว่าปัจจยัท้ังภายในและภายนอกประเทศผลักดัน
ให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยคึกคักเป็นอย่างมาก
	 จากสภาพเศรษฐกิจในปี	2555	ดังที่กล่าวมาข้างต้น		ท�าให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนฯ	ในปี	
2555	ซึ่งแบ่งตามนโยบายการลงทุน	2	กองทุนมีผลการด�าเนินงานดังนี้	

·	 กองทุนนโยบายตราสารหนี้	(EGAT	1)	มีผลตอบแทนร้อยละ	3.94	ต่อปี	
·	 กองทุนนโยบายตราสารทุน	(EGAT	2)	มีผลตอบแทนร้อยละ	48.99	ต่อปี	

1.2 การขออนุมัติเพิ่มอัตราเงินสมทบ
			 คณะกรรมการ	กฟผ.	ในคราวประชุมครั้งที่	3/2556	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2556	มีมติอนุมัติให้	
กฟผ.	ปรบัเพิม่อตัราการจ่ายเงนิสมทบตามทีฝ่่ายบริหาร	กฟผ.	เสนอ	โดยการปรบัเพิม่อตัราการจ่ายเงินสมทบ	ดงันี้

	 1.	พนักงานที่มีอายุการท�างานไม่เกิน	10	ปี	กฟผ.จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ	11	ของเงินเดือน
	 2.	พนกังานทีม่อีายกุารท�างานเกนิ	10	ปี	แต่ไม่เกนิ		20	ปี	กฟผ.จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ	12		ของเงินเดือน
	 3.	พนักงานทีมี่อายุการท�างานเกนิกว่า	20	ปี	ขีน้ไป	กฟผ.จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ	13	ของเงนิเดอืน
		 ท้ังน้ี	 ให้พนักงานสะสมข้ันต�่าในอัตราร้อยละ	 5	 ของเงินเดือน	 หากไม่สามารถสะสมขั้นต�่าได้							
ให้ใช้อัตราสมทบตามหลักเกณฑ์ปัจจุบัน	(ในอัตราร้อยละ	3	ของเงินเดือน	โดย	กฟผ.	ใช้อัตราสมทบตามหลักเกณฑ์
ปัจจุบัน	(ในอัตราร้อยละ	9,10	และ	11)	ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงพลังงาน	เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอ
กระทรวงการคลังต่อไป

 1.3 การแก้ไขหลักเกณฑ์การแจ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน และ/หรือสัดส่วนการลงทุน
	 คณะกรรมการกองทนุส�ารองเลีย้งชพี	กฟผ.	ในคราวประชมุครัง้ที	่4/2555			เม่ือวันที	่2	พฤษภาคม	
2555	มมีตแิก้ไขข้อบังคบักองทุนเรือ่งการเลอืกนโยบายการลงทนุหมวดที	่10	ข้อ	40	ก�าหนดให้สมาชกิมสีทิธิเปลีย่น
นโยบายการลงทนุและ/หรอืสดัส่วนการลงทนุได้ปีละ	2	ครัง้ในรอบระยะเวลาบญัช	ีโดยแจ้งให้คณะกรรมการกองทนุ
ทราบตามแบบที่คณะกรรมการกองทุนก�าหนด	ตั้งแต่วันที่	1	ถึงวันที่	10	ของแต่ละเดือน	โดยให้มีผลเปลี่ยนแปลง
นโยบายการลงทนุและ/หรอืสดัส่วนการลงทนุ	ณ	วนัท่ี	1	ของเดือนถัดไป	โดยเร่ิมมผีลบงัคบัใช้ต้ังแต่วนัท่ี	1	มถุินายน	
2555	

รายงานประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ28



ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำาปี 2555

ประธานกรรมการ	ฯ	มอบให้กรรมการและเลขานกุารเสนอให้ทีป่ระชมุพจิารณาให้การรบัรองรายงาน
การประชุมสามัญประจ�าปี	2555	เมื่อวันศุกร์ที่	30	มีนาคม	2555

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ�าปี		2555	เมื่อวันศุกร์ที่	30	มีนาคม	2555		โดย

ไม่มีการแก้ไข
      

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องการรายงานผลการดำาเนินงานของกองทุนประจำาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานกรรมการ	ฯ	มอบหมายให้บริษัทจัดการกองทุน	บลจ.กสิกรไทย	บลจ.กรุงไทย	บลจ.ไอเอ็นจี
และ	บลจ.บัวหลวง	รายงานผลการด�าเนินงานของกองทุนประจ�าปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	ในส่วนที่
แต่ละบริษัทรับผิดชอบตามล�าดับ	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

·	 บลจ.กรงุไทย (KTAM)	รายงานผลการด�าเนนิงานของกองทนุประจ�าปี	สิน้สดุ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	
2555	ในส่วนที่รับจัดการโดยสรุป	ดังนี้.-

สถานภาพและผลการดำาเนินงานของกองทุน (EGAT1) - KTAM

หน่วย  :  ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 14,404.31

รายได้จากการจัดการ 564.54

ยอดเงินลงทุนสุทธิ(ตามราคายุติธรรม) 14,167.05

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน 3.88%

					-	อัตราขั้นต�่าที่จะได้ค่าจัดการ* 4.10%

					-	สูงกว่าอัตราขั้นต�่าที่จะได้รับค่าจัดการ (0.22%)

จ�านวนหน่วย	(ล้านหน่วย) 1,303.65

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	(บาท) 11.0492
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.00

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.35
*	เงินฝากประจ�า	12	เดือน	BBL,	KBANK,	SCB,	KTB+1.50%

1.4 การแก้ไขข้อความในรายงานประจำาปี 2555
	 ประธานกรรมการฯ	แจ้งแก้ไขข้อความในหน้า	19	ของรายงานประจ�าปี	2555	หวัข้อ	6	การเปลีย่นแปลง
หลกัเกณฑ์ในการเลอืกสดัส่วนการลงทนุของสมาชิกทีข่อคงเงินทัง้หมดไว้ในกองทนุหรอืขอรบัเงินจากกองทนุเป็นงวด 
บรรทัดแรก	จากข้อความว่า	“เมื่อวันพุธที่	9	สิงหาคม	2555”	เป็น	“เมื่อวันพุธที่	29	สิงหาคม	2555”

มติที่ประชุม
	 ที่ประชุมรับทราบ

รายงานประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 29



อัตราผลตอบแทน แยกตามกลุ่มการลงทุน เปรียบเทียบกับ Benchmark นโยบายตราสารหนี้ 
(EGAT1) - KTAM

หน่วย  :  ล้านบาท

กลุ่ม ประเภท
สินทรัพย์ 

ณ 31 ธันวาคม 2555
รายได้ทั้งปี ผลตอบแทน ผลตอบแทนอ้างอิง *

1 พันธบัตร,	ตั๋วเงินคลัง 6,623.09 289.11 3.99% 3.65%

2 เงินฝากธนาคาร,	ตั๋วเงิน 4,779.35 183.75 3.47% 2.46%

3 หุ้นกู้เอกชน,	หน่วยลงทุน 2,764.61 91.68 4.11% 3.06%

4 หุ้นสามัญ - - - -

รวม 14,167.05 564.54 3.88% 3.06%

*	Benchmark	กลุ่มที่	1	ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลทีมีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	(ZRR)	อายุ	2	ปี	35%

	 กลุ่มที่	2	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า	1	ปี	วงเงิน	1	ล้านบาทที่กองทุนได้รับ	เฉลี่ยของ	BBL	KBANK	KTB	และ	SCB		35%

	 กลุ่มที่	3	ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลทีมีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	(ZRR)	อายุ	2	ปี		และ	

	 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า	1	ปี	วงเงิน	1	ล้านบาทที่กองทุนได้รับเฉลี่ยของ			BBL	KBANK	KTB		และ		SCB		ในอัตรา	50	:	50			30%

สัดส่วนและผลประโยชน์จากการจัดการกองทุน เดือนมกราคม – ธันวาคม 2555 
นโยบายตราสารหนี้ (EGAT1) - KTAM

                       หน่วย  :  ล้านบาท
Group Assets @ Dec 55 Current Income Realized Gain (Loss) Change In MTM Total Income

Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht %

1 6,623.09 46.75 217.51 47.38 4.77 100.00 66.83 66.37 289.11 51.21

2 4,779.35 33.74 184.11 40.11 0.00 0.00 (0.36) (0.36) 183.75 32.55

3 2,764.61 19.51 57.45 12.51 0.00 0.00 34.23 33.99 91.68 16.24

4 - - - - - - - - - -

Total 14,167.05 100.00 459.07 100.00 4.77 100.00 100.70 100.00 564.54 100.00

 บลจ.กสิกรไทย (KASSET)	รายงานผลการด�าเนินงานของกองทุนประจ�าปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2555		ในส่วนที่รับจัดการ	โดยสรุป	ดังนี้.-

สถานภาพและผลการดำาเนินงานของกองทุน (EGAT1) -  KASSET
หน่วย  :  ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 14,415.26
รายได้จากการจัดการ 583.53
ยอดเงินลงทุนสุทธิ(ตามราคายุติธรรม) 14,187.45
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน 4.00%
					-	อัตราขั้นต�่าที่จะได้ค่าจัดการ* 4.10%
					-	สูงกว่าอัตราขั้นต�่าที่จะได้รับค่าจัดการ (0.10%)
จ�านวนหน่วย	(ล้านหน่วย) 1,301.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	(บาท) 11.0794
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.00
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.35
*	เงินฝากประจ�า	12	เดือน	BBL,	KBANK,	SCB,	KTB+1.50%

รายงานประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ30



อัตราผลตอบแทน แยกตามกลุ่มการลงทุน เปรียบเทียบกับ Benchmark นโยบายตราสารหนี้ 
(EGAT 1) - KASSET

หน่วย  :  ล้านบาท

กลุ่ม ประเภท
สินทรัพย์ 

ณ 31 ธันวาคม 2555
รายได้ทั้งปี

ผล

ตอบแทน
ผลตอบแทนอ้างอิง *

1 พันธบัตร,	ตั๋วเงินคลัง 7,951.87 315.03 3.88% 3.65%

2 เงินฝากธนาคาร,	ตั๋วเงิน 3,120.32 133.63 3.61% 2.46%

3 หุ้นกู้เอกชน,	หน่วยลงทุน 3,115.26 134.87 4.58% 3.06%

4 หุ้นสามัญ - - - -

รวม 14,187.45 583.53 4.00% 3.06%
*	Benchmark	กลุ่มที่	1	ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลทีมีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	(ZRR)	อายุ	2	ปี	35%

	 กลุ่มที่	2	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า	1	ปี	วงเงิน	1	ล้านบาทที่กองทุนได้รับ	เฉลี่ยของ	BBL	KBANK	KTB	และ	SCB		35%

	 กลุ่มที่	3	ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลทีมีอายุคงที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	(ZRR)	อายุ	2	ปี			และ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า	1	ปี	วงเงิน	1	ล้านบาทที่กองทุนได้รับเฉลี่ยของ			BBL	KBANK	KTB		และ		SCB		ในอัตรา	50	:	50			30%

สัดส่วนและผลประโยชน์จากการจัดการกองทุน เดือน มกราคม – ธันวาคม 2555 
นโยบายตราสารหนี้ (EGAT 1) - KASSET

            หน่วย  :  ล้านบาท
Group Assets @ Dec 55 Current Income Realized Gain (Loss) Change In MTM Total Income

Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht %

1 7,951.87 56.05 260.84 51.71 (2.41) (100.00) 56.60 69.40 315.03 53.99

2 3,120.32 21.99 133.63 26.49 0.00 0.00 0.00 133.63 22.90

3 3,115.26 21.96 109.91 21.79 0.00 0.00 24.95 30.60 134.87 23.11

4 - - - - - - - - - -

Total 14,187.45 100.00 504.38 100.00 (2.41) (100.00) 81.55 100.00 583.53 100.00

 บลจ. ไอเอ็นจี (ING)	รายงานผลการด�าเนินงานของกองทุนประจ�าปี	ในส่วนที่รับจัดการ			โดยสรุป	ดังนี้.-

ผลการดำาเนินงานของ ING สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 (EGAT 2) - ING
หน่วย  :  ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 7,458.19

รายได้จากการจัดการ 2,657.33
ยอดเงินลงทุนสุทธิ(ตามราคายุติธรรม) 7,443.66
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน 46.60%
					-	อัตราขั้นต�่าที่จะได้ค่าจัดการ* 37.84%
					-	สูงกว่าอัตราขั้นต�่าที่จะได้รับค่าจัดการ 8.76%
จ�านวนหน่วย	(ล้านหน่วย) 264.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	(บาท) 28.2387
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 65.98
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.15
*	ผลตอบแทนของ	SET	100	Total	Return

รายงานประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 31



อัตราผลตอบแทน แยกตามกลุ่มการลงทุน เปรียบเทียบกับ Benchmark นโยบายตราสารทุน
(EGAT 2)- ING

สัดส่วนและผลประโยชน์จากการจัดการกองทุนเดือน มกราคม – ธันวาคม 2555 นโยบายตราสารทุน
(EGAT 2)- ING

             

หน่วย  :  ล้านบาท

กลุ่ม ประเภท
สินทรัพย์ 

ณ 31 ธันวาคม 2555
รายได้ทั้งปี ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

อ้างอิง *

1 พันธบัตร,	ตั๋วเงินคลัง - 1.02 - -

2 เงินฝากธนาคาร,	ตั๋วเงิน 55.54 1.48 - -

3 หุ้นกู้เอกชน,	หน่วยลงทุน - - - -

4 หุ้นสามัญ 7,388.12 2,654.83 46.60% 37.84%

รวม 7,443.66 2,657.33 46.60% 37.84%

*	Benchmark				กลุ่มที่	4	ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	SET	100	(SET	100TRI)			100%

                      หน่วย  :  ล้านบาท

Group
Assets @ Dec 55 Current Income Realized Gain (Loss) Change In MTM Total Income

Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht %

1 - - 1.02 0.45 - - - - 1.02 0.04
2 55.54 0.75 1.48 0.64 - - - - 1.48 0.06
3 - - - - - - - - - -

4 7,388.12 99.25 227.38 98.91 974.17 100.00 1,453.28 100.00 						2,654.83

Total 7,443.66 100.00 229.88 100.00 974.17 100.00 1,453.28 100.00 2,657.33 100.00

ผลการดำาเนินงานของกองทุน ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2555 (EGAT 2) - ING1
หน่วย  :  ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 7,458.82

รายได้จากการจัดการ 1,218.20

ยอดเงินลงทุนสุทธิ(ตามราคายุติธรรม) 6,197.54

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน 19.66%

					-	อัตราขั้นต�่าที่จะได้ค่าจัดการ* 18.19%

					-	สูงกว่าอัตราขั้นต�่าที่จะได้รับค่าจัดการ 1.47%

จ�านวนหน่วย	(ล้านหน่วย) 330.02

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	(บาท) 22.6010

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4.05

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.04
*	ผลตอบแทนของ	SET	100	Total	Return

99.91

รายงานประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ32



อัตราผลตอบแทน แยกตามกลุ่มการลงทุน เปรียบเทียบกับ Benchmark เดือนมกราคม – มีนาคม 2555  
นโยบายตราสารทุน (EGAT 2) – ING1

หน่วย  :  ล้านบาท

กลุ่ม ประเภท
สินทรัพย์

ณ 31 มีนาคม 2555

รายได้

1 ม.ค. - 31 มี.ค 55
ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

อ้างอิง *

1 พันธบัตร,	ตั๋วเงินคลัง - 0.22 - -

2 เงินฝากธนาคาร,	ตั๋วเงิน 76.25 0.27 - -

3 หุ้นกู้เอกชน,	หน่วยลงทุน - - - -

4 หุ้นสามัญ 6,121.29 1,217.71 19.66% 18.19%

รวม 6,197.54 1,218.20 19.66% 18.19%

*	Benchmark				กลุ่มที่	4	ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	SET	100	(SET	100TRI)			100%

สัดส่วนและผลประโยชน์จากการจัดการกองทุนเดือน มกราคม – มีนาคม 2555 
นโยบายตราสารทุน (EGAT 2) – ING1

 หน่วย  :  ล้านบาท

Group
Assets @ Mar 55 Current Income Realized Gain (Loss) Change In MTM Total Income

Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht %

1 - - 0.22 0.41 - - - - 0.22 0.02

2 76.25 1.23 0.27 0.51 - - - - 0.27 0.02

3 - - - - - - - - - -

4 6,121.29 98.77 52.42 99.09 147.36 100.00 1,017.93 100.00 		1,217.71 99.96

Total 6,197.54 100.00 52.91 100.00 147.36 100.00 1,017.93 100.00 1,218.20 100.00

บลจ.	บัวหลวง	(BBLAM)	รายงานผลการด�าเนินงานของกองทุนในส่วนที่รับจัดการ	โดยสรุป	ดังนี้.-

ผลการดำาเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2555  (EGAT 2) - BBLAM
หน่วย  :  ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 7,683.07

รายได้จากการจัดการ 1,697.97

ยอดเงินลงทุนสุทธิ(ตามราคายุติธรรม) 7,557.09

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน 26.51%

					-	อัตราขั้นต�่าที่จะได้ค่าจัดการ* 16.63%

					-	สูงกว่าอัตราขั้นต�่าที่จะได้รับค่าจัดการ 9.88%

จ�านวนหน่วย	(ล้านหน่วย) 268.71

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	(บาท) 28.5922

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 66.90

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.12
*	ผลตอบแทนของ	SET	100	Total	Return
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อัตราผลตอบแทนแยกตามกลุ่มการลงทุน เปรียบเทียบกับ Benchmark เดือนเมษายน – ธันวาคม 2555  
นโยบายตราสารทุน (EGAT 2) - BBLAM

หน่วย  :  ล้านบาท

กลุ่ม ประเภท
สินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2555

รายได้

1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 55
ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

อ้างอิง *

1 พันธบัตร,	ตั๋วเงินคลัง - 0.60 - -

2 เงินฝากธนาคาร,	ตั๋วเงิน 172.37 2.71 - -

3 หุ้นกู้เอกชน,	หน่วยลงทุน - - - -

4 หุ้นสามัญ 7,384.72 1,694.66 26.51% 16.63%

รวม 7,557.09 1,697.97 26.51% 16.63%

*	Benchmark			กลุ่มที่	4	ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	SET	100	(SET	100TRI)			100%

สัดส่วนและผลประโยชน์จากการจัดการกองทุน เดือนเมษายน – ธันวาคม 2555 
นโยบายตราสารทุน (EGAT 2) – BBLAM

 หน่วย  :  ล้านบาท

Group
Assets @ Dec 55 Current Income Realized Gain (Loss) Change In MTM Total Income

Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht % Mil.Baht %

1 - - 0.60 0.38 - - - - 0.60 0.04
2 172.37 2.28 2.71 1.73 - - - - 2.71 0.16
3 - - - - - - - - - -

4 7,384.72 97.72 153.39 97.89 1,126.47 100.00 414.81 100.00 		1,694.66 99.81

Total 7,557.09 100.00 156.70 100.00 1,126.47 100.00 414.81 100.00 1,697.97 100.00

 บลจ.กสิกรไทย	(KASSET)		รายงานภาพรวมผลการด�าเนินงานของกองทุนนโยบายตราสารหนี้และ	บลจ.
ไอเอ็นจี	(ING)	รายงานภาพรวมผลการด�าเนินงานของกองทุนนโยบายตราสารทุน	ปี	2555	ดังนี้

 หน่วย  :  ล้านบาท

EGAT 1 EGAT 2 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 28,819.57 15,141.26

รายได้จากการจัดการ 1,148.07 5,573.50
ยอดเงินลงทุนสุทธิ(ตามราคายุติธรรม) 28,354.50 15,000.75
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน 3.94% 48.99%
					-	อัตราขั้นต�่าที่จะได้ค่าจัดการ* 4.10% 37.84%
					-	สูงกว่าอัตราขั้นต�่าที่จะได้รับค่าจัดการ (0.16%) 11.15%
จ�านวนหน่วย	(ล้านหน่วย) 2,604.74 532.82
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	(บาท) 11.0643 28.4170
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.00 136.93
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.70 0.31

มติที่ประชุม

	 ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องการรับรองงบการเงิน  ประจำาปี  2555
	 ประธานกรรมการฯ	 มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้การรับรอง	
งบการเงินประจ�าปี	2555	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี
ของกองทนุแล้ว	ประกอบด้วย	งบการเงนิรวม	งบการเงนินโยบายการลงทนุประเภทตราสารหนี	้	งบการเงนินโยบาย
การลงทุนประเภทตราสารทุน	พร้อมทั้งข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ	และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	

มติที่ประชุม
	 ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินรวม	 งบการเงินนโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้	 งบการเงิน

นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน	พร้อมทั้งข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ	และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ประจ�าป ี
2555	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
 ตอบข้อซักถามของสมาชิก
  สมาชิกกองทุน	(คุณปริญญา	ชลิตตานนท์)	สอบถามดังนี้

1.	 การลงทุนในกองทุนนโยบายตราสารหนี้	 EGAT1	ที่มีการลงทุนในกลุ่มที่	 1	พันธบัตรรัฐบาล	
กลุ่มที่	2	ตั๋วเงินและเงินฝากธนาคาร	และกลุ่มที่	3	หุ้นกู้เอกชน	ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
และหุ้นกู้เอกชนจะได้ผลตอบแทนที่ดี	 	 	 จึงขอทราบว่ามีการก�าหนดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทไว้หรือไม่	
เพราะเห็นว่าควรจะมีการลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้เอกชนซึ่งจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก	

คุณชัชชัย	 สฤษดิ์อภิรักษ์	 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บลจ.กสิกรไทย	 ชี้แจงว่า	 คณะกรรมการ
กองทุนฯ	จะเป็นผู้ก�าหนดนโยบายการลงทุนร่วมกับบริษัทจัดการโดยจะมีการทบทวนทุก	6	เดือน	ซึ่งการก�าหนด
สัดส่วนการลงทุนจะก�าหนดจากตราสารที่เสี่ยงมากกว่าไว้เป็นหลัก	 ในส่วนของเงินฝากปัจจุบันถือว่ายังไม่เสี่ยง
เนือ่งจากมกีารคุม้ครองเงนิฝากอยู	่	โดยได้ก�าหนดสัดส่วนการลงทนุในหุน้กูเ้อกชนทัง้หมดไว้ทีไ่ม่เกนิร้อยละ	35	ของ
มลูค่าทรพัย์สนิสทุธ	ิ	ส�าหรบัหุน้กูท้ีอ่อกโดยธนาคารพาณชิย์ก�าหนดให้ลงทนุได้ไม่เกนิร้อยละ	5	ของมลูค่าทรพัย์สนิ
สทุธ	ิ	และหุน้กูท้ีอ่อกโดยบรษิทัจดทะเบยีน	บริษทัมหาชน	บริษทัจ�ากดั	ให้ลงทุนไม่เกนิร้อยละ	3	ของมลูค่าทรพัย์สนิ
สุทธิ	 	 โดยพิจารณาจากความเสี่ยงจากการผิดนัดช�าระหนี้ของแต่ละบริษัท	 ซ่ึงหากมีการลงทุนเต็มสัดส่วนแล้วก็
สามารถเสนอให้คณะกรรมการพจิารณาลงทนุเพ่ิมเติมได้	นอกจากนัน้ต้องพิจารณาความเส่ียงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบ้ียท่ีจะมีผลกับราคาตลาดของหุ้นกู้ด้วย	 ท�าให้ต้องมีการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอายุสอดคล้องกับภาวะอัตรา
ดอกเบี้ย	จึงได้มีการก�าหนด	Duration	เฉลี่ยของประเภทหลักทรัพย์การลงทุนไว้ด้วย	อย่างไรก็ตามได้มีการขยาย	
Duration	เฉลี่ยจากเดิม	2	ปี	เป็น	2.5	ปี	เนื่องจากสภาวะดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต�่าต่อไปอีก
	 2.	อัตรา	Benchmark	คิดค่าจัดการของบริษัทจัดการที่บริหารนโยบายตราสารหนี้ขั้นต�่าที่	4.1%	
ซึ่งบริษัทจัดการทั้ง	2	บริษัทไม่สามารถท�าผลตอบแทนได้ถึง	จะสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราได้หรือไม่	
	 ประธานกรรมการฯ	ชี้แจงว่า	จากการที่บริษัทจัดการสามารถท�าผลตอบแทนให้กองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ	กฟผ.	อยู่ในอันดับหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นๆ	แต่ไม่ได้ค่าจัดการ	คณะกรรมการกองทุนฯ	จึงมี
ความเห็นใจและได้มีการพิจารณาเรื่องน้ีอยู	่ แต่การก�าหนด	 Benchmark	 เพื่อคิดค่าจัดการเป็นไปตามสัญญาจ้าง
บริษัทจัดการปัจจุบัน	ซึ่งจะครบก�าหนดในวันที่		31	ธันวาคม	2556	แล้ว	โดยขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างขั้น
ตอนการพจิารณาหลกัเกณฑ์การสรรหาบรษิทัจดัการรายใหม่	ซึง่ได้มกีารส่งหลกัเกณฑ์ปัจจบุนัให้บรษิทัจดัการเสนอ
ความเห็นมาให้พิจารณาก่อน	แล้วจะน�ามาพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ต่างๆ	รวมทั้งอัตรา	Benchmark	 เพื่อ
คิดค่าจัดการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย	
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 3. ขอทราบความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การแจ้งเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนให้
มากกว่า 2 ครั้งต่อปี ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตในเรื่องการลงทุน
  
 ประธานกรรมการ ฯ รบัข้อเสนอไว้พจิารณา และขอเชญิสมาชกิกองทนุ ฯ เข้ารบัฟังการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง สร้างความมั่งคั่งด้วยกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ในเวลา 14.00 น. ซึ่งจะมีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการ
เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนด้วย
   หลังจากเสร็จสิ้นการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
กองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานกรรมการ ฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกและปิดการประชุมสามัญประจ�าปี  2556

เลิกประชุมเวลา 11.00  น.

          (นายมานพ  จ�าปาทิพย์)
             กรรมการกองทุนฯ
            กรรมการฝ่ายลูกจ้าง

 

นางดรุณี หงส์นฤชัย
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางกาญจนา ชาญสมร)
กรรมการและเลขานุการกรรมการกองทุนฯ

กรรมการฝ่ายนายจ้าง
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FINANCIAL

งบการเงินรวม

งบการเงินนโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้

งบการเงินนโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  สมาชิกและคณะกรรมการ
 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

                 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ซึ่งประกอบด้วยงบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 และงบก�าไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สทุธ ิงบกระแสเงนิสดและข้อมลูทางการเงนิทีส่�าคญั
ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
                  ผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า
จ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิ
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
                 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ด้านจรรยาบรรณ  รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
                  การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวน
เงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี  ซึ่งรวมถึง
การประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว  ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ  เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม
                  ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

****/2
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ความเห็น
                 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินและรายละเอียดเงินลงทุนของกองทุน 
ส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
ผลการด�าเนนิงาน การเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สุทธ ิ  กระแสเงินสด และข้อมลูทางการเงินทีส่�าคญัส�าหรับปีส้ินสดุวนั
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  (นายธนะวุฒิ  พิบูลย์สวัสดิ์)
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 31 มกราคม 2557
2014/078/0085



รายงานประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ40

  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

3
กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 

งบดลุรวม 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556  

 
  บาท 
  นโยบายการลงทนุประเภทตราสารหนี  นโยบายการลงทนุประเภทตราสารทุน 
  จดัการโดย   จดัการโดย   จดัการโดย บลจ.   จดัการโดย บลจ. 
  บลจ.กรงุไทย  บลจ. กสกิรไทย  ยโูอบ ี(ประเทศไทย)  บวัหลวง จาํกดั 
 หมายเหตุ จาํกดั (มหาชน)  จาํกดั  จาํกดั   

สนิทรพัย ์         
เงนิลงทนุตามมลูคา่ยตุธิรรม  2.3 , 4 , 5.1 14,527,602,497.67  14,493,961,039.92  7,556,259,658.32  7,396,550,214.51 
(ราคาทุนรวม  ณ 31 ธนัวาคม 2556 :  43,493,344,950.53 บาท)         
(ราคาทุนรวม  ณ 31 ธนัวาคม 2555 :  39,895,595,548.43 บาท)          
เงนิฝากธนาคาร         
 เงนิฝากออมทรพัย ์ 3.1 85,611,997.34  101,732,564.31  43,680,343.72  135,774,002.98 
 เงนิฝากกระแสรายวนั 3.1 4,000.00  4,000.00  3,000.00  3,000.00 
ลกูหนีจากการลงทนุ         
 จากการขายหลกัทรพัยค์า้งรบั  37,500,000.00  37,500,000.00  371,013,629.96  - 
 จากเงนิปนัผลและดอกเบียคา้งรบั  158,520,246.33  108,529,134.04  14,559,571.44  3,755,691.57 
ลกูหนีอืน  2,000.00  -  -  - 
รวมสนิทรพัย ์  14,809,240,741.34  14,741,726,738.27  7,985,516,203.44  7,536,082,909.06 

หนีสนิ         
เจา้หนีจากการลงทุน         
      จากการซือหลกัทรพัยค์า้งจา่ย  -  -  311,093,542.07  37,618,344.79 
เจา้หนีสว่นของกองทนุ         
 เงนิรอจา่ยคนืสมาชกิ  1,356,631.11  1,350,626.99  1,047,866.37  1,034,863.61 
 เงนิรอจา่ยคนืนายจา้ง  9,363.30  9,337.51  7,765.47  7,875.24 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย         
 คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย  -  -  44,936,276.33  - 
 คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิคา้งจา่ย  29,616.73  29,517.22  16,070.29  15,656.97 
 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนสมาชกิคา้งจา่ย  25,418.59  25,418.61  22,519.73  22,519.73 
 คา่สอบบญัชคีา้งจา่ย  125,332.17  125,188.59  76,193.93  73,285.31 
หนีสนิอืน         
 ภาษหีกั ณ ทีจา่ยคา้งจา่ย  -  -  109,147.46  - 
 เจา้หนี - เชค็หมดอาย ุ 7 -  1,034,323.73  -  - 
รวมหนีสนิ  1,546,361.90  2,574,412.65  357,309,381.65  38,772,545.65 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ  14,807,694,379.44  14,739,152,325.62  7,628,206,821.79  7,497,310,363.41 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

4
กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 

งบดลุรวม (ต่อ) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 

 
  บาท 
  นโยบายการลงทนุประเภทตราสารหนี  นโยบายการลงทนุประเภทตราสารทุน 
  จดัการโดย บลจ.  จดัการโดย บลจ.   จดัการโดย บลจ.   จดัการโดย บลจ.  
  กรงุไทย จาํกดั  กสกิรไทย  ยโูอบ ี(ประเทศไทย)  บวัหลวง จาํกดั 
 หมายเหตุ (มหาชน)  จาํกดั  จาํกดั   

สนิทรพัยส์ทุธ ิ         
สว่นของกองทนุ         
 สว่นของสมาชกิ         
  เงนิสะสม  3,705,302,602.92  3,705,264,933.75  1,955,338,589.02  1,955,825,241.75 
  ผลประโยชน์เงนิสะสม  1,881,375,803.14  1,855,659,929.66  1,028,385,221.54  978,373,176.54 
   รวมสว่นของสมาชกิ  5,586,678,406.06  5,560,924,863.41  2,983,723,810.56  2,934,198,418.29 
 สว่นของนายจา้ง         
  เงนิสมทบ  5,078,887,715.88  5,078,887,702.06  2,473,277,634.64  2,473,277,630.31 
  ผลประโยชน์เงนิสมทบ  4,142,128,257.50  4,099,339,760.15  2,171,205,376.59  2,089,834,314.81 
   รวมสว่นของนายจา้ง  9,221,015,973.38  9,178,227,462.21  4,644,483,011.23  4,563,111,945.12 
รวมสนิทรพัยส์ทุธ ิ  14,807,694,379.44  14,739,152,325.62  7,628,206,821.79  7,497,310,363.41 

 
 

     
 ……………………………. ……………………………… 
 (นายพนูสขุ  โตชนาการ) (นายมานพ จาํปาทพิย)์ 
 ประธานกรรมการกองทุนสาํรองเลียงชพีพนกังาน กรรมการกองทุนสาํรองเลียงชพีพนกังาน 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแลว้ การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแลว้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

5
กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 

งบดลุรวม 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 

 
  บาท 
  

หมายเหตุ 
2556 
รวม 

 2555 
รวม 

สนิทรพัย ์     
เงนิลงทนุตามมลูคา่ยตุธิรรม  2.3 , 4 , 5.1 43,974,373,410.42  43,355,253,422.74 
(ราคาทุนรวม  ณ 31 ธนัวาคม 2556 : 43,493,344,950.53 บาท)     
(ราคาทุนรวม  ณ 31 ธนัวาคม 2555 : 39,895,595,548.43 บาท)             
เงนิฝากธนาคาร     
 เงนิฝากออมทรพัย ์ 3.1 366,798,908.35  312,829,125.67 
 เงนิฝากกระแสรายวนั 3.1 14,000.00  14,000.00 
ลกูหนีจากการลงทุน     
 จากการขายหลกัทรพัยค์า้งรบั  446,013,629.96  252,435,280.99 
 จากเงนิปนัผลและดอกเบียคา้งรบั  285,364,643.38  273,642,192.80 
ลกูหนีอืน  2,000.00  2,000.00 
รวมสนิทรพัย ์  45,072,566,592.11  44,194,176,022.20 

หนีสนิ     
เจา้หนีจากการลงทุน     
 จากการซือหลกัทรพัยค์า้งจา่ย  348,711,886.86  82,322,611.90 
เจา้หนีสว่นของกองทุน     
 เงนิรอจา่ยคนืสมาชกิ  4,789,988.08  5,829,554.24 
 เงนิรอจา่ยคนืนายจา้ง  34,341.52  2,979.62 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย     
 คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย  44,936,276.33  137,231,335.35 
 คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิคา้งจา่ย  90,861.21  86,275.50 
 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนสมาชกิคา้งจา่ย  95,876.66  94,770.94 
 คา่สอบบญัชคีา้งจา่ย  400,000.00  200,000.00 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

6
กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 

งบดลุรวม (ต่อ) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 

 
  บาท 
  

หมายเหตุ 
2556 
รวม 

 2555 
รวม 

หนีสนิ (ต่อ)     
หนีสนิอืน     
 ภาษหีกั ณ ทีจา่ยคา้งจา่ย  109,147.46  3,768,023.72 
 เจา้หนี - เชค็หมดอาย ุ 7 1,034,323.73  3,811,717.81 
รวมหนีสนิ  400,202,701.85  233,347,269.08 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ  44,672,363,890.26  43,960,828,753.12 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ     
สว่นของกองทุน     
 สว่นของสมาชกิ     
  เงนิสะสม  11,321,731,367.44  10,432,885,023.14 
  ผลประโยชน์เงนิสะสม  5,743,794,130.88  5,829,758,070.08 
   รวมสว่นของสมาชกิ  17,065,525,498.32  16,262,643,093.22 
 สว่นของนายจา้ง     
  เงนิสมทบ  15,104,330,682.89  14,548,139,818.99 
  ผลประโยชน์เงนิสมทบ  12,502,507,709.05  13,150,045,840.91 
   รวมสว่นของนายจา้ง  27,606,838,391.94  27,698,185,659.90 
รวมสนิทรพัยส์ทุธ ิ  44,672,363,890.26  43,960,828,753.12 
 
 

     
 ……………………………. ……………………………… 
 (นายพนูสขุ  โตชนาการ) (นายมานพ จาํปาทพิย)์ 
 ประธานกรรมการกองทุนสาํรองเลียงชพีพนกังาน กรรมการกองทุนสาํรองเลียงชพีพนกังาน 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแลว้ การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแลว้ 
 



  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

7
กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 

งบกาํไรขาดทนุรวม 
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 

 
  บาท 
  นโยบายการลงทนุประเภทตราสารหนี  นโยบายการลงทนุประเภทตราสารทุน 
  จดัการโดย บลจ.  จดัการโดย บลจ.   จดัการโดย บลจ.   จดัการโดย บลจ.  
  กรงุไทย จาํกดั  กสกิรไทย  ยโูอบ ี(ประเทศไทย)  บวัหลวง 
 หมายเหตุ (มหาชน)  จาํกดั  จาํกดั   จาํกดั  
รายไดจ้ากเงนิลงทนุ 2.2        
 ดอกเบียรบัจากเงนิฝากธนาคาร  122,844,251.55  58,736,775.91  4,874,008.06  5,513,108.56 
 ดอกเบียรบัจากบตัรเงนิฝาก  27,395,161.66  -  -  - 
 ดอกเบียรบัจากพนัธบตัรและตั วเงนิคลงั  183,331,392.11  254,465,539.92  4,590,766.21  1,114,678.84 
 ดอกเบียรบัจากตั วสญัญาใชเ้งนิและตั วแลกเงนิ  10,573,155.72  38,623,753.42  -  - 
 ดอกเบียรบัจากหุน้กู ้  125,899,871.41  140,017,326.71  -  - 
 รายไดเ้งนิปนัผล  750,000.00  750,000.00  226,712,439.87  215,436,720.30 
 รวมรายไดจ้ากเงนิลงทุน  470,793,832.45  492,593,395.96  236,177,214.14  222,064,507.70 
คา่ใชจ้า่ย 2.2        
 คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทุน 8 -  -  44,936,276.33  - 
 คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 9 345,674.03  345,292.84  210,998.95  202,766.36 
 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนสมาชกิ 11 302,568.51  302,568.48  268,086.91  268,086.90 
 คา่ธรรมเนียมการสอบบญัช ี 10 125,332.17  125,188.59  76,193.93  73,285.31 
 คา่ธรรมเนียมธนาคารและอากร  4,282.06  6,949.41  2,481.44  1,759.09 
 คา่ใชจ้า่ยอืน  160,390.12  157,172.63  102,577.84  97,795.31 
 รวมคา่ใชจ้า่ย  938,246.89  937,171.95  45,596,615.40  643,692.97 
รายไดส้ทุธจิากเงนิลงทุน  469,855,585.56  491,656,224.01  190,580,598.74  221,420,814.73 
รายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธจิากเงนิลงทุน 2.2        
 กาํไร (ขาดทุน) ทีเกดิขึนจากเงนิลงทุน         
 กาํไรจากการซือขายหลกัทรพัย ์  49,333,549.22  11,715,536.21  1,867,613,086.24  1,207,231,805.78 
 หกั ขาดทุนจากการซือขายหลกัทรพัย ์  (954,254.14) -  (790,569,618.17)  (44,580,951.16)
  48,379,295.08  11,715,536.21  1,077,043,468.07  1,162,650,854.62 
  กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไมเ่กดิขึนจากเงนิลงทนุ       
 สว่นเพิม (ลด) จากการตรีาคาหลกัทรพัย ์ 2.3 3,235,252.27  (69,992,833.54)  (1,127,520,306.20)  (1,784,351,526.95)
  3,235,252.27  (69,992,833.54)  (1,127,520,306.20)  (1,784,351,526.95)
รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธจิากเงนิลงทุน  51,614,547.35  (58,277,297.33)  (50,476,838.13)  (621,700,672.33)
การเพิมขึนในสนิทรพัยส์ทุธจิากเงนิลงทุน  521,470,132.91  433,378,926.68  140,103,760.61  (400,279,857.60)
รายไดท้ีไมเ่กดิจากเงนิลงทุน 13 2,569.16  2,403.40  1,631.65  4,314.11 
การเพิมขึน(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน :          
 ผลประโยชน์สทุธ ิ  521,472,702.07  433,381,330.08  140,105,392.26  (400,275,543.49)

รายงานประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ44
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8
กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 

งบกาํไรขาดทนุรวม 
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 

  บาท 
  

หมายเหตุ 
2556 
รวม 

 2555 
รวม 

รายไดจ้ากเงนิลงทุน 2.2    
 ดอกเบียรบัจากเงนิฝากธนาคาร 191,968,144.08  153,910,906.13 
 ดอกเบียรบัจากบตัรเงนิฝาก 27,395,161.66  11,081,178.08 
 ดอกเบียรบัจากพนัธบตัรและตั วเงนิคลงั 443,502,377.08  480,182,902.43 
 ดอกเบียรบัจากตั วสญัญาใชเ้งนิและตั วแลกเงนิ 49,196,909.14  157,205,281.04 
 ดอกเบียรบัจากหุน้กู ้ 265,917,198.12  165,868,182.73 
 รายไดเ้งนิปนัผล 443,649,160.17  434,697,044.35 
 รวมรายไดจ้ากเงนิลงทนุ 1,421,628,950.25  1,402,945,494.76 
คา่ใชจ้า่ย 2.2    
 คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทุน 8 44,936,276.33  136,930,232.57 
 คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 9 1,104,732.18  1,016,041.13 
 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนสมาชกิ 11 1,141,310.80  1,164,637.59 
 คา่ธรรมเนียมการสอบบญัช ี 10 400,000.00  400,000.00 
 คา่ธรรมเนียมธนาคารและอากร  15,472.00  18,593.96 
 คา่ใชจ้า่ยอืน  517,935.90  491,580.78 
 รวมคา่ใชจ้า่ย  48,115,727.21  140,021,086.03 
รายไดส้ทุธจิากเงนิลงทนุ  1,373,513,223.04  1,262,924,408.73 
รายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธจิากเงนิลงทุน 2.2    
 กาํไร (ขาดทุน) ทีเกดิขึนจากเงนิลงทนุ     
 กาํไรจากการซือขายหลกัทรพัย ์  3,135,893,977.45  2,575,506,920.15 
 หกั ขาดทุนจากการซือขายหลกัทรพัย ์  (836,104,823.47)  (325,152,068.08) 
  2,299,789,153.98  2,250,354,852.07 
 กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไมเ่กดิขึนจากเงนิลงทนุ    
 สว่นเพิม (ลด) จากการตรีาคาหลกัทรพัย ์ 2.3 (2,978,629,414.42)  3,068,269,561.17 
  (2,978,629,414.42)  3,068,269,561.17 
รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธจิากเงนิลงทุน  (678,840,260.44)  5,318,624,413.24 
การเพิมขึนในสนิทรพัยส์ทุธจิากเงนิลงทุน  694,672,962.60  6,581,548,821.97 
รายไดท้ีไมเ่กดิจากเงนิลงทุน 13 10,918.32  4,435.71 
  10,918.32  4,435.71 
การเพิมขึน(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน :      
 ผลประโยชน์สทุธ ิ  694,683,880.92  6,581,553,257.68 

รายงานประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 45
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9
กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิรวม 
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 

 
  บาท 
  นโยบายการลงทนุประเภทตราสารหนี  นโยบายการลงทนุประเภทตราสารทุน 
  จดัการโดย บลจ.  จดัการโดย บลจ.   จดัการโดย บลจ.   จดัการโดย บลจ.  
  กรงุไทย จาํกดั  กสกิรไทย  ยโูอบ ี(ประเทศไทย)  บวัหลวง 
 หมายเหตุ (มหาชน)  จาํกดั  จาํกดั   จาํกดั  
การเพิมขึน(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานในระหวา่งงวด         
 รายไดส้ทุธจิากเงนิลงทุน  469,855,585.56  491,656,224.01  190,580,598.74  221,420,814.73 
 รายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธทิีเกดิขึนจากเงนิลงทุน  48,379,295.08  11,715,536.21  1,077,043,468.07  1,162,650,854.62 
 รายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธทิียงัไมเ่กดิขึนจากเงนิลงทุน  3,235,252.27  (69,992,833.54) (1,127,520,306.20)  (1,784,351,526.95)
 รายไดอ้ืนนอกเหนอืจากการลงทนุ  2,569.16  2,403.40  1,631.65  4,314.11 
  รวมรายการเพิมขึน (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธ ิ         
   จากการดาํเนนิงานในระหวา่งงวด  521,472,702.07  433,381,330.08  140,105,392.26  (400,275,543.49)
         
การเพิมขึน(ลดลง)ของสว่นสมาชกิและนายจา้งในระหวา่งงวด         
การเพิมขึนในสนิทรพัยส์ทุธจิากทุนทีไดร้บัจากสมาชกิและนายจา้ง         
 เงนิสะสม  471,501,123.95  471,501,123.94  245,084,477.83  245,084,477.88 
 เงนิสมทบ  535,074,591.22  535,074,591.50  275,066,449.14  275,066,449.15 
 เงนิรบัโอนระหวา่งนายจา้งภายในกองทุนหรอืกองทุนอืน  2,039,317.50  92,067,587.12  10,958,275.99  206,367,172.56 
 เงนิหรอืทรพัยส์นิรบัโอนจากการเปลียนแปลงนโยบายการลงทุน -  -  -  108,209,899.63 
 เงนิจากสมาชกิขอคงเงนิ  45,887,716.96  45,814,175.57  44,623,853.33  44,227,458.60 
         
การลดลงในสนิทรพัยส์ทุธจิากสมาชกิสินสดุสมาชกิภาพ         
 เงนิจา่ยคนืสมาชกิ  (1,095,908,887.53)  (1,151,135,124.62)  (423,527,563.25)  (438,741,163.97) 
 เงนิจา่ยคนืนายจา้งหรอืนําไปบรจิาค  (1,588,395.20)  (1,584,425.76)  (859,561.69)  (829,795.39) 
 เงนิโอนยา้ยระหวา่งนายจา้งภายในกองทนุหรอืกองทุนอืน  (3,977,096.61)  (34,948,911.39)  (14,289,709.43)  (180,643,746.72) 
 เงนิหรอืทรพัยส์นิจา่ยจากการเปลียนแปลงนโยบายการลงทุน       (25,225,120.52)  (20,459,623.49)  (62,525,155.62)  - 
 เงนิโอนจากสมาชกิขอคงเงนิ  (45,887,716.96)  (45,814,175.57)  (44,623,853.33)  (44,227,458.60) 
  รวมรายการเพิมขึน(ลดลง)ของสว่นสมาชกิและนายจา้ง         
   ในระหวา่งงวด  (118,084,467.19)  (109,484,782.70)  29,907,212.97  214,513,293.14 
         
การเพิมขึน(ลดลง)สทุธขิองสนิทรพัยส์ทุธริะหวา่งงวด  403,388,234.88  323,896,547.38  170,012,605.23  (185,762,250.35) 
สนิทรพัยส์ทุธติน้งวด  14,404,306,144.56  14,415,255,778.24  7,458,194,216.56  7,683,072,613.76 
สนิทรพัยส์ทุธปิลายงวด   14,807,694,379.44  14,739,152,325.62  7,628,206,821.79  7,497,310,363.41 
สนิทรพัยส์ทุธปิลายงวด ประกอบดว้ย :         
 เงนิสะสม  3,705,302,602.92  3,705,264,933.75  1,955,338,589.02  1,955,825,241.75 
 ผลประโยชน์เงนิสะสม  1,881,375,803.14  1,855,659,929.66  1,028,385,221.54  978,373,176.54 
 เงนิสมทบ  5,078,887,715.88  5,078,887,702.06  2,473,277,634.64  2,473,277,630.31 
 ผลประโยชน์เงนิสมทบ  4,142,128,257.50  4,099,339,760.15  2,171,205,376.59  2,089,834,314.81 
  ยอดรวมสนิทรพัยส์ทุธ ิ  14,807,694,379.44  14,739,152,325.62  7,628,206,821.79  7,497,310,363.41 

รายงานประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ46
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10 
กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิรวม 
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 

 
  บาท 
 หมายเหตุ 2556 

รวม 
 2555 

รวม 
การเพิมขึน(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานใน     
 ระหวา่งงวด     
 รายไดส้ทุธจิากเงนิลงทนุ  1,373,513,223.04  1,262,924,408.73 
 รายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธทิีเกดิขึนจากเงนิลงทุน  2,299,789,153.98  2,250,354,852.07 
 รายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธทิียงัไมเ่กดิขึนจากเงนิลงทุน  (2,978,629,414.42)  3,068,269,561.17 
 รายไดอ้ืนนอกเหนือจากการลงทุน  10,918.32  4,435.71 
  รวมรายการเพิมขึน (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธ ิ     
   จากการดาํเนินงานในระหวา่งงวด  694,683,880.92  6,581,553,257.68 
การเพิมขึน(ลดลง)ของสว่นสมาชกิและนายจา้งในระหวา่งงวด     
การเพิมขึนในสนิทรพัยส์ทุธจิากทุนทีไดร้บัจากสมาชกิและนายจา้ง     
 เงนิสะสม  1,433,171,203.60  1,424,204,094.59 
 เงนิสมทบ  1,620,282,081.01  1,649,811,161.32 
 เงนิรบัโอนระหวา่งนายจา้งภายในกองทุนหรอืกองทุนอืน  311,432,353.17  66,104,755.20 
 เงนิหรอืทรพัยส์นิรบัโอนจากการเปลียนแปลงนโยบายการลงทุน 108,209,899.63  2,229,825,608.38 
 เงนิจากสมาชกิขอคงเงนิ  180,553,204.46  354,147,883.75 
การลดลงในสนิทรพัยส์ทุธจิากสมาชกิสินสดุสมาชกิภาพ     
 เงนิจา่ยคนืสมาชกิ  (3,109,312,739.37)  (5,024,585,883.47) 
 เงนิจา่ยคนืนายจา้งหรอืนําไปบรจิาค  (4,862,178.04)  (2,824,763.94) 
 เงนิโอนยา้ยระหวา่งนายจา้งภายในกองทุนหรอืกองทุนอืน  (233,859,464.15)  (58,829,246.01) 
 เงนิหรอืทรพัยส์นิจา่ยจากการเปลียนแปลงนโยบายการลงทุน      (108,209,899.63)  (2,229,825,608.38) 
 เงนิโอนจากสมาชกิขอคงเงนิ  (180,553,204.46)  (354,147,883.75) 
  รวมรายการเพิมขึน (ลดลง) ของสว่นสมาชกิและ     
   นายจา้งในระหวา่งงวด  16,851,256.22  (1,946,119,882.31) 
การเพิมขึน(ลดลง)สทุธขิองสนิทรพัยส์ทุธริะหวา่งงวด  711,535,137.14  4,635,433,375.37 
สนิทรพัยส์ทุธติน้งวด  43,960,828,753.12  39,325,395,377.75 
สนิทรพัยส์ทุธปิลายงวด  44,672,363,890.26  43,960,828,753.12 

รายงานประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 47
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11 
กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิรวม 
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 

 
  บาท 
  

หมายเหตุ 
2556 
รวม 

 2555 
รวม 

สนิทรพัยส์ทุธปิลายงวด ประกอบดว้ย :     
 เงนิสะสม  11,321,731,367.44  10,432,885,023.14 
 ผลประโยชน์เงนิสะสม  5,743,794,130.88  5,829,758,070.08 
 เงนิสมทบ  15,104,330,682.89  14,548,139,818.99 
 ผลประโยชน์เงนิสมทบ  12,502,507,709.05  13,150,045,840.91 
  ยอดรวมสนิทรพัยส์ทุธ ิ  44,672,363,890.26  43,960,828,753.12 
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12 
กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 

งบกระแสเงินสดรวม 
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 

  บาท 
 นโยบายการลงทนุประเภทตราสารหนี  นโยบายการลงทนุประเภทตราสารทุน 
 จดัการโดย บลจ.  จดัการโดย บลจ.   จดัการโดย บลจ.   จดัการโดย บลจ.  
 กรงุไทย จาํกดั  กสกิรไทย  ยโูอบ ี(ประเทศไทย)  บวัหลวง 
 (มหาชน)  จาํกดั  จาํกดั   จาํกดั  
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน        
การเพิมขึนในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนนิงาน :         
 ผลประโยชน์สทุธ ิ 521,472,702.07  433,381,330.08  140,105,392.26  (400,275,543.49) 
 ปรบักระทบการเพิมขึนสทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการ        
 ดาํเนินงานใหเ้ป็นเงนิสดสทุธทิีใชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน :        
 การซือเงนิลงทนุ (12,699,996,207.64)  (8,395,337,477.31)  (25,282,990,233.39)  (6,293,975,736.35) 
 การจาํหน่ายเงนิลงทนุ 12,373,252,139.14  8,053,024,135.36  25,124,504,997.37  5,833,930,653.58 
       รายการ (กาํไร) ขาดทุนสทุธทิีเกดิขึนจากเงนิลงทุนสทุธ ิ        
          จากคา่นายหน้า (48,379,295.08)  (11,715,536.21)  (1,077,043,468.07)  (1,162,650,854.62) 
 การ (เพิมขึน) ลดลงของสว่นลดรบัสทุธ ิ 17,806,697.87  (22,473,771.70)  (4,590,766.21)  (1,114,678.84) 
 การ (เพิมขึน) ลดลงในลกูหนีจากการขายเงนิลงทุน (37,500,000.00)  (37,500,000.00)  (264,466,603.57)  145,888,254.60 
 การ (เพิมขึน) ลดลงในเงนิปนัผลและดอกเบียคา้งรบั (9,897,082.98)  (1,751,978.82)  (5,599,838.20)  5,526,449.42 
 การเพิมขึน (ลดลง) ในเจา้หนีจากการซือเงนิลงทุน -  -  228,770,930.17  37,618,344.79 
 การเพิมขึน (ลดลง) ในคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 56,597.33  56,255.49  (20,997,655.36)  (71,204,565.05) 
 การเพิมขึน (ลดลง) ในหนีสนิอืน (781.01)  (6,494,064.99)  58,575.66  - 
 การเพิมขึน (ลดลง) ในสว่น (เพิม) ลดจากการตรีาคาหลกัทรพัย ์ (3,235,252.27)  69,992,833.54  1,127,520,306.20  1,784,351,526.95 
เงนิสดสทุธไิดม้าจากหรอื (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน 113,579,517.43  81,181,725.44  (34,728,363.14)  (121,906,149.01) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ        
 เงนิสะสมรบัเขา้กองทนุ 471,501,123.95  471,501,123.94  245,084,477.83  245,084,477.88 
 เงนิสมทบรบัเขา้กองทนุ 535,074,591.22  535,074,591.50  275,066,449.14  275,066,449.15 
 เงนิกองทนุรบัโอน 2,039,317.50  92,067,587.12  10,958,275.99  206,367,172.56 
 เงนิหรอืทรพัยส์นิรบัโอนจากการเปลียนแปลงนโยบายการลงทุน -  -  -  108,209,899.63 
 เงนิจากสมาชกิขอคงเงนิ 45,887,716.96  45,814,175.57  44,623,853.33  44,227,458.60 
 เงนิจา่ยคนืสมาชกิสินสดุสมาชกิภาพ (1,095,908,887.53)  (1,151,135,124.62)  (423,527,563.25)  (438,741,163.97) 
 เงนิจา่ยคนืนายจา้ง (1,588,395.20)  (1,584,425.76)  (859,561.69)  (829,795.39) 
 เงนิกองทนุโอนออก (3,977,096.61)  (34,948,911.39)  (14,289,709.43)  (180,643,746.72) 
 เงนิหรอืทรพัยส์นิจา่ยจากการเปลียนแปลงนโยบายการลงทุน (25,225,120.52)  (20,459,623.49)  (62,525,155.62)  - 
 เงนิโอนจากสมาชกิขอคงเงนิ (45,887,716.96)  (45,814,175.57)  (44,623,853.33)  (44,227,458.60) 
 การเพิมขึน (ลดลง) ของเจา้หนีเงนิรอจา่ยคนืสมาชกิ (370,626.42)  (378,146.10)  (116,573.11)  (174,220.53) 
 การเพิมขึน (ลดลง) ในเจา้หนีเงนิรอจา่ยคนืนายจา้ง 8,320.44  8,294.64  7,318.53  7,428.29 
เงนิสดสทุธไิดม้าจากหรอื (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ (118,446,773.17)  (109,854,634.16)  29,797,958.39  214,346,500.90 
เงนิสดเพิมขึนหรอื (ลดลง) สทุธ ิ (4,867,255.74)  (28,672,908.72)  (4,930,404.75)  92,440,351.89 
เงนิสด ณ วนัตน้งวด 90,483,253.08  130,409,473.03  48,613,748.47  43,336,651.09 
เงนิสด ณ วนัสินงวด  85,615,997.34  101,736,564.31  43,683,343.72  135,777,002.98 
        
เงนิสด ณ วนัสินงวด ประกอบดว้ย :        
 เงนิฝากออมทรพัย ์ 85,611,997.34  101,732,564.31  43,680,343.72  135,774,002.98 
 เงนิฝากกระแสรายวนั 4,000.00  4,000.00  3,000.00  3,000.00 
  รวม 85,615,997.34  101,736,564.31  43,683,343.72  135,777,002.98 
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13 
กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 

งบกระแสเงินสดรวม 
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 

 
บาท 

 2556 
รวม 

 2555 
รวม 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    
การเพิมขึนในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน :     
 ผลประโยชน์สทุธ ิ 694,683,880.92  6,581,553,257.68 
 ปรบักระทบการเพิมขึนสทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการ    
 ดาํเนินงานใหเ้ป็นเงนิสดสทุธทิีใชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน :    
 การซือเงนิลงทนุ (52,672,299,654.69)  (57,744,073,503.24) 
 การจาํหน่ายเงนิลงทุน 51,384,711,925.45  58,357,677,332.16 
    รายการ(กาํไร)ขาดทุนสทุธทิีเกดิขึนจากเงนิลงทนุสทุธ ิ    
        จากคา่นายหน้า (2,299,789,153.98)  (2,250,354,852.07) 
 การ (เพิมขึน) ลดลงของสว่นลดรบัสทุธ ิ (10,372,518.88)  (31,907,302.65) 
 การ (เพิมขึน) ลดลงในลกูหนีจากการขายเงนิลงทุน (193,578,348.97)  (123,362,739.83) 
 การ (เพิมขึน) ลดลงในเงนิปนัผลและดอกเบียคา้งรบั (11,722,450.58)  57,801,807.10 
 การเพิมขึน (ลดลง) ในเจา้หนีจากการซือเงนิลงทุน 266,389,274.96  62,167,349.75 
 การเพิมขึน (ลดลง) ในคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (92,089,367.59)  136,736,305.37 
 การเพิมขึน (ลดลง) ในหนีสนิอืน (6,436,270.34)  227,725.01 
 การเพิมขึน (ลดลง) ในสว่น (เพิม) ลดจากการตรีาคาหลกัทรพัย ์ 2,978,629,414.42  (3,068,269,561.17) 
เงนิสดสทุธไิดม้าจากหรอื (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน 38,126,730.72  1,978,195,818.11 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    
 เงนิสะสมรบัเขา้กองทุน 1,433,171,203.60  1,424,204,094.59 
 เงนิสมทบรบัเขา้กองทุน 1,620,282,081.01  1,649,811,161.32 
 เงนิกองทนุรบัโอน 311,432,353.17  66,104,755.20 
 เงนิหรอืทรพัยส์นิรบัโอนจากการเปลียนแปลง    

  นโยบายการลงทุน 108,209,899.63  2,229,825,608.38 
 เงนิจากสมาชกิขอคงเงนิ 180,553,204.46  354,147,883.75 
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14 
กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 

งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ) 
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 

 
บาท 

 2556 
รวม 

 2555 
รวม 

 เงนิจา่ยคนืสมาชกิสินสดุสมาชกิภาพ (3,109,312,739.37)  (5,024,585,883.47) 
 เงนิจา่ยคนืนายจา้ง (4,862,178.04)  (2,824,763.94) 
 เงนิกองทุนโอนออก (233,859,464.15)  (58,829,246.01) 
 เงนิหรอืทรพัยส์นิจา่ยจากการเปลียนแปลงนโยบายการลงทุน (108,209,899.63)  (2,229,825,608.38) 
 เงนิโอนจากสมาชกิขอคงเงนิ (180,553,204.46)  (354,147,883.75) 
 การเพิมขึน (ลดลง) ของเจา้หนีเงนิรอจา่ยคนืสมาชกิ (1,039,566.16)  254,066.60 
 การเพิมขึน (ลดลง) ของเจา้หนีเงนิรอจา่ยคนืนายจา้ง 31,361.90  (1,938.62) 
เงนิสดสทุธไิดม้าจากหรอื (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ 15,843,051.96  (1,945,867,754.33) 
เงนิสดเพิมขึนหรอื (ลดลง) สทุธ ิ 53,969,782.68  32,328,063.78 
เงนิสด ณ วนัตน้งวด 312,843,125.67  280,515,061.89 
เงนิสด ณ วนัสินงวด  366,812,908.35  312,843,125.67 
    
เงนิสด ณ วนัสินงวด ประกอบดว้ย :    
 เงนิฝากออมทรพัย ์ 366,798,908.35  312,829,125.67 
 เงนิฝากกระแสรายวนั 14,000.00  14,000.00 
  รวม 366,812,908.35  312,843,125.67 
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15 
กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 

ข้อมลูทางการเงินทีสาํคญั 
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 

 
 พนับาท 
 นโยบายการลงทนุประเภทตราสารหนี  นโยบายการลงทนุประเภทตราสารทุน 
 จดัการโดย บลจ.  จดัการโดย บลจ.   จดัการโดย บลจ.   จดัการโดย บลจ.  
 กรงุไทย จาํกดั  กสกิรไทย  ยโูอบ ี(ประเทศไทย)  บวัหลวง 
 (มหาชน)  จาํกดั  จาํกดั   จาํกดั  
สินทรพัยส์ทุธิต้นงวด 14,404,306  14,415,256  7,458,194  7,683,073 
รายไดจ้ากเงนิลงทนุในระหวา่งงวด 470,794  492,593  236,177  222,065 
กาํไร (ขาดทุน) ทีเกดิขึนจากเงนิลงทุนในระหวา่งงวด 48,379 11,716 1,077,044  1,162,651 
กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไมเ่กดิขึนจากเงนิลงทนุในระหวา่งงวด 3,235 (69,993)  (1,127,520)  (1,784,352) 
คา่ใชจ้า่ยทั งสินในระหวา่งงวด (938) (937) (45,597) (644) 
รายได้สทุธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด 521,470  433,379  140,104  (400,280) 
รายได้อืนนอกเหนือจากการลงทุน 2  2  2  4 
การเพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 521,472  433,381  140,106  (400,276) 
การเพิมขึน (ลดลง) ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด (118,084)  (109,485)  29,907  214,513 
สินทรพัยส์ทุธิปลายงวด 14,807,694  14,739,152  7,628,207  7,497,310 

        
มลูคา่ต่อหน่วยปลายงวด (บาท) 11.4540  11.4174  28.8536  27.3314 
จาํนวนหน่วยคงเหลอืทั งสินปลายงวด (พนัหน่วย) 1,292,795  1,290,935  264,376  274,311 
สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลียระหวา่งงวด 14,547,436  14,524,360  8,877,799  8,488,318 
จาํนวนถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของการซือขายเงนิลงทุนในระหวา่งงวด 11,672,784  11,984,973  26,938,708  8,635,639 

        
อตัราส่วนต่อสินทรพัยส์ทุธิถวัเฉลีย %  %  %  % 
รายไดจ้ากเงนิลงทนุในระหวา่งงวด 3.24  3.39  2.66  2.62 
กาํไร (ขาดทุน) ทีเกดิขึนจากเงนิลงทุนในระหวา่งงวด 0.33  0.08  12.13  13.70 
กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไมเ่กดิขึนจากเงนิลงทนุในระหวา่งงวด 0.02  (0.48)  (12.70)  (21.02) 
คา่ใชจ้า่ยทั งสินในระหวา่งงวด (0.01)  (0.01)  (0.51)  (0.01) 
รายไดส้ทุธจิากเงนิลงทุนในระหวา่งงวด 3.58  2.98  1.58  (4.72) 
การเพิมขึนหรอืลดลงของสว่นสมาชกิและนายจา้งในระหวา่งงวด (0.81)  (0.75)  0.34  2.53 
จาํนวนถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของการซือขายเงนิลงทุนในระหวา่งงวด 80.24  82.52  303.44  101.74 
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16 
กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 

ข้อมลูทางการเงินทีสาํคญั 
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 

 
 พนับาท 
 2556  2555  2554  2553  2552  2551 
 รวม  รวม  รวม  รวม  รวม   

สินทรพัยส์ทุธิต้นงวด 43,960,828  39,325,395  39,215,453  35,535,421  34,016,481  33,696,289 
รายไดจ้ากเงนิลงทนุในระหวา่งงวด 1,421,629  1,402,944  1,294,962  952,924  1,089,222  1,426,936 
กาํไร (ขาดทุน) ทีเกดิขึนจากเงนิลงทุนในระหวา่งงวด 2,299,789 2,250,355 (320,249) 1,079,987  430,864  (762,617) 
กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไมเ่กดิขึนจากเงนิลงทนุในระหวา่งงวด (2,978,629) 3,068,270 (411,155) 1,209,820  765,020  (684,222) 
คา่ใชจ้า่ยทั งสินในระหวา่งงวด (48,116) (140,021) (2,879) (26,091) (22,820) (4,272) 
รายได้สทุธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด 694,673  6,581,548  560,679  3,216,640  2,262,286  (24,175) 
รายได้อืนนอกเหนือจากการลงทุน 11  4  52  38  157  184 
การเพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน 694,684  6,581,552  560,731  3,216,678  2,262,443  (23,991) 
การเพิมขึน (ลดลง) ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด 16,851  (1,946,119)  (450,789)  463,354  (743,503)  344,183 
สินทรพัยส์ทุธิปลายงวด 44,672,363  43,960,828  39,325,395  39,215,453  35,535,421  34,016,481 

            
มลูคา่ต่อหน่วยปลายงวด (บาท) -  -  -  -  -  15.8586 
จาํนวนหน่วยคงเหลอืทั งสินปลายงวด (พนัหน่วย) 3,122,417  3,137,559  3,184,044  3,267,770  2,418,542  2,144,984 
สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลียระหวา่งงวด 46,437,913  42,998,294  28,042,286  37,724,803  35,517,822  34,323,611 
จาํนวนถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของการซือขายเงนิลงทุนในระหวา่งงวด 59,232,104  80,050,972  23,706,600  104,346,260  83,096,434  44,856,164 

            
อตัราส่วนต่อสินทรพัยส์ทุธิถวัเฉลีย %  %  %  %  %  % 
รายไดจ้ากเงนิลงทนุในระหวา่งงวด 3.06  3.26  4.62  2.53  3.07  4.16 
กาํไร (ขาดทุน) ทีเกดิขึนจากเงนิลงทุนในระหวา่งงวด 4.95  5.23  (1.14)  2.86  1.21  (2.22) 
กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไมเ่กดิขึนจากเงนิลงทนุในระหวา่งงวด (6.41)  7.14  (1.47)  3.21  2.15  (1.99) 
คา่ใชจ้า่ยทั งสินในระหวา่งงวด (0.10)  (0.33)  (0.01)     (0.07)     (0.06)  (0.01) 
รายไดส้ทุธจิากเงนิลงทุนในระหวา่งงวด 1.50  15.31  2.00  8.53  6.37  (0.07) 
การเพิมขึนหรอืลดลงของสว่นสมาชกิและนายจา้ง 0.04  (4.53)  (1.61)  1.23       (2.09)  1.26 
จาํนวนถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของการซือขายเงนิลงทุนในระหวา่งงวด 127.55  186.17  84.54  276.60  233.96  130.69 
 

* ในปี 2556, 2555, 2554, 2553 และ 2552 ไมแ่สดงมลูค่าต่อหน่วยปลายงวดเนืองจากกองทุนไดเ้ปลียนแปลง
นโยบายการลงทุน (Single Fund) เป็นหลายนโยบายการลงทุน (Master Fund) ตั งแต่วนัที 1 เมษายน 2552 
โปรดดขูอ้มลูทางการเงนิรายนโยบาย 
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กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 

งบดลุ - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 

 
  บาท 
  จดัการโดย บลจ.  จดัการโดย บลจ.   2556  2555 
  กรุงไทย จาํกดั  กสกิรไทย  รวม  รวม 
 หมายเหตุ (มหาชน)  จาํกดั     

สนิทรพัย ์         
เงนิลงทุนตามมลูคา่ยตุธิรรม  2.3 , 4 , 5.2 14,527,602,497.67  14,493,961,039.92  29,021,563,537.59  28,354,501,803.29 
     (ราคาทุน  ณ 31 ธนัวาคม 2556 : 28,977,022,997.19 บาท)        
     (ราคาทุน  ณ 31 ธนัวาคม 2555 : 28,243,203,681.62 บาท)        
เงนิฝากธนาคาร         
 เงนิฝากออมทรพัย ์ 3.2 85,611,997.34  101,732,564.31  187,344,561.65  220,884,726.11 
 เงนิฝากกระแสรายวนั 3.2 4,000.00  4,000.00  8,000.00  8,000.00 
ลกูหนีจากการลงทุน         
 จากการขายหลกัทรพัยค์า้งรบั   37,500,000.00  37,500,000.00  75,000,000.00  - 
 จากเงนิปนัผลและดอกเบียคา้งรบั  158,520,246.33  108,529,134.04  267,049,380.37  255,400,318.57 
ลกูหนีอืนๆ  2,000.00  -  2,000.00  2,000.00 
รวมสนิทรพัย ์  14,809,240,741.34  14,741,726,738.27  29,550,967,479.61  28,830,796,847.97 

หนีสนิ         
เจา้หนีสว่นของกองทุน         
 เงนิรอจ่ายคนืสมาชกิ  1,356,631.11  1,350,626.99  2,707,258.10  3,456,030.62 
 เงนิรอจ่ายคนืนายจา้ง  9,363.30  9,337.51  18,700.81  2,085.73 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย         
 คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย  -  -  -  - 
 คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิคา้งจ่าย  29,616.73  29,517.22  59,133.95  57,614.92 
 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนสมาชกิคา้งจ่าย  25,418.59  25,418.61  50,837.20  51,026.91 
 คา่สอบบญัชคีา้งจ่าย  125,332.17  125,188.59  250,520.76  138,997.26 
หนีสนิอืน         
 ภาษหีกั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย  -  -  -  3,717,451.92 
 เจา้หนี - เชค็หมดอาย ุ 7 -  1,034,323.73  1,034,323.73  3,811,717.81 
รวมหนีสนิ  1,546,361.90  2,574,412.65  4,120,774.55  11,234,925.17 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ  14,807,694,379.44  14,739,152,325.62  29,546,846,705.06  28,819,561,922.80 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ         
สว่นของกองทุน         
 สว่นของสมาชกิ         
  เงนิสะสม  3,705,302,602.92  3,705,264,933.75  7,410,567,536.67  7,187,419,438.76 
  ผลประโยชน์เงนิสะสม  1,881,375,803.14  1,855,659,929.66  3,737,035,732.80  3,389,820,038.45 
   รวมสว่นของสมาชกิ  5,586,678,406.06  5,560,924,863.41  11,147,603,269.47  10,577,239,477.21 
 สว่นของนายจา้ง         
  เงนิสมทบ  5,078,887,715.88  5,078,887,702.06  10,157,775,417.94  10,162,683,366.57 
  ผลประโยชน์เงนิสมทบ  4,142,128,257.50  4,099,339,760.15  8,241,468,017.65  8,079,639,079.02 
   รวมสว่นของนายจา้ง  9,221,015,973.38  9,178,227,462.21  18,399,243,435.59  18,242,322,445.59 
รวมสนิทรพัยส์ทุธ ิ  14,807,694,379.44  14,739,152,325.62  29,546,846,705.06  28,819,561,922.80 

 
   
 ……………………………. ……………………………… 
 (นายพนูสขุ  โตชนาการ) (นายมานพ จาํปาทพิย)์
 ประธานกรรมการกองทุนสาํรองเลียงชพีพนกังาน กรรมการกองทุนสาํรองเลียงชพีพนกังาน 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแลว้ การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแลว้ 
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กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 
งบกาํไรขาดทนุ - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 
 

  บาท 
  จดัการโดย บลจ.  จดัการโดย บลจ.   2556  2555 
  กรงุไทย จาํกดั  กสกิรไทย  รวม  รวม 
 หมายเหตุ (มหาชน)  จาํกดั     
รายไดจ้ากเงนิลงทนุ 2.2        
 ดอกเบียรบัจากเงนิฝากธนาคาร  122,844,251.55  58,736,775.91  181,581,027.46  149,458,638.44 
 ดอกเบียรบัจากบตัรเงนิฝาก  27,395,161.66  -  27,395,161.66  11,081,178.08 
 ดอกเบียรบัจากพนัธบตัรและตั วเงนิคลงั  183,331,392.11  254,465,539.92  437,796,932.03  478,345,244.15 
 ดอกเบียรบัจากตั วสญัญาใชเ้งนิและตั วแลกเงนิ  10,573,155.72  38,623,753.42  49,196,909.14  157,205,281.04 
 ดอกเบียรบัจากหุน้กู ้  125,899,871.41  140,017,326.71  265,917,198.12  165,868,182.73 
 รายไดเ้งนิปนัผล  750,000.00  750,000.00  1,500,000.00  1,500,000.00 
  รวมรายไดจ้ากเงนิลงทุน  470,793,832.45  492,593,395.96  963,387,228.41  963,458,524.44 
คา่ใชจ้า่ย 2.2        
 คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทุน 8 - - -  - 
 คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 9 345,674.03  345,292.84  690,966.87  705,510.23 
 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนสมาชกิ 11 302,568.51  302,568.48  605,136.99  630,335.76 
 คา่ธรรมเนียมการสอบบญัช ี 10 125,332.17  125,188.59  250,520.76  279,075.33 
 คา่ธรรมเนียมธนาคารและอากร  4,282.06  6,949.41  11,231.47  15,143.54 
 คา่ใชจ้า่ยอืน  160,390.12  157,172.63  317,562.75  345,384.06 
  รวมคา่ใชจ้า่ย  938,246.89  937,171.95  1,875,418.84  1,975,448.92 
รายไดส้ทุธจิากเงนิลงทุน  469,855,585.56  491,656,224.01  961,511,809.57  961,483,075.52 
รายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธจิากเงนิลงทุน 2.2        
 กาํไร (ขาดทุน) ทีเกดิขึนจากเงนิลงทุน         
  กาํไรจากการซือขายหลกัทรพัย ์  49,333,549.22  11,715,536.21  61,049,085.43  5,814,038.74 
  หกั ขาดทุนจากการซือขายหลกัทรพัย ์  (954,254.14)  -  (954,254.14)  (3,455,810.12) 
  48,379,295.08  11,715,536.21  60,094,831.29  2,358,228.62 
      กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไมเ่กดิขึนจากเงนิลงทุน         
  สว่นเพิม (ลด) จากการตรีาคาหลกัทรพัย ์ 2.3 3,235,252.27  (69,992,833.54)  (66,757,581.27)  182,251,434.63 
  3,235,252.27  (69,992,833.54)  (66,757,581.27)  182,251,434.63 
รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธจิากเงนิลงทุน  51,614,547.35  (58,277,297.33)  (6,662,749.98)  184,609,663.25 
การเพิมขึนในสนิทรพัยส์ทุธจิากเงนิลงทุน  521,470,132.91  433,378,926.68  954,849,059.59  1,146,092,738.77 
รายไดท้ีไมเ่กดิจากเงนิลงทุน 13 2,569.16 2,403.40  4,972.56  2,967.39 
การเพิมขึนในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนนิงาน :          
 ผลประโยชน์สทุธ ิ  521,472,702.07  433,381,330.08  954,854,032.15  1,146,095,706.16 
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กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 
งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 
 

  บาท 
  จดัการโดย บลจ.  จดัการโดย บลจ.   2556  2555 
  กรงุไทย จาํกดั  กสกิรไทย  รวม  รวม 
  (มหาชน)  จาํกดั     
การเพิมขึน(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานใน
 ระหวา่งงวด 

       

 รายไดส้ทุธจิากเงนิลงทุน 469,855,585.56  491,656,224.01  961,511,809.57  961,483,075.52 
 รายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธทิีเกดิขึนจากเงนิลงทุน 48,379,295.08  11,715,536.21  60,094,831.29  2,358,228.62 
 รายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธทิียงัไมเ่กดิขึนจากเงนิลงทุน 3,235,252.27  (69,992,833.54)  (66,757,581.27)  182,251,434.63 
 รายไดอ้ืนนอกเหนอืจากการลงทนุ 2,569.16  2,403.40  4,972.56  2,967.39 
  รวมรายการเพิมขึน (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธ ิ        
   จากการดาํเนนิงานในระหวา่งงวด 521,472,702.07  433,381,330.08  954,854,032.15  1,146,095,706.16 
        
การเพิมขึน(ลดลง)ของสว่นสมาชกิและนายจา้งในระหวา่งงวด        
การเพิมขึนในสนิทรพัยส์ทุธจิากทุนทีไดร้บัจากสมาชกิและนายจา้ง        
 เงนิสะสม 471,501,123.95  471,501,123.94  943,002,247.89  1,004,401,569.61 
 เงนิสมทบ 535,074,591.22  535,074,591.50  1,070,149,182.72  1,165,099,486.87 
 เงนิรบัโอนระหวา่งนายจา้งภายในกองทุนหรอืกองทุนอืน 2,039,317.50  92,067,587.12  94,106,904.62  32,375,995.87 

 เงนิหรอืทรพัยส์นิรบัโอนจากการเปลียนแปลงนโยบาย        
  การลงทนุ -  -  -  2,229,825,608.38 

 เงนิจากสมาชกิขอคงเงนิ 45,887,716.96  45,814,175.57  91,701,892.53  222,634,311.09 
        
การลดลงในสนิทรพัยส์ทุธจิากสมาชกิสินสดุสมาชกิภาพ        
 เงนิจา่ยคนืสมาชกิ (1,095,908,887.53)  (1,151,135,124.62)  (2,247,044,012.15)  (3,761,750,933.74) 
 เงนิจา่ยคนืนายจา้งหรอืนําไปบรจิาค (1,588,395.20)  (1,584,425.76)  (3,172,820.96)  (1,865,121.99) 
 เงนิโอนยา้ยระหวา่งนายจา้งภายในกองทนุหรอืกองทนุอืน (3,977,096.61)  (34,948,911.39)  (38,926,008.00)  (27,285,643.53) 

 เงนิหรอืทรพัยส์นิจา่ยจากการเปลียนแปลงนโยบาย        
  การลงทนุ (25,225,120.52)  (20,459,623.49)  (45,684,744.01)  - 

 เงนิโอนจากสมาชกิขอคงเงนิ (45,887,716.96)  (45,814,175.57)  (91,701,892.53)  (222,634,311.09) 
  รวมรายการเพิมขึน(ลดลง)ของสว่นสมาชกิและ        
   นายจา้งในระหวา่งงวด (118,084,467.19)  (109,484,782.70)  (227,569,249.89)  640,800,961.47 
        
การเพิมขึน(ลดลง)สทุธขิองสนิทรพัยส์ทุธริะหวา่งงวด 403,388,234.88  323,896,547.38  727,284,782.26  1,786,896,667.63 
สนิทรพัยส์ทุธติน้งวด 14,404,306,144.56  14,415,255,778.24  28,819,561,922.80  27,032,665,255.17 
สนิทรพัยส์ทุธปิลายงวด 14,807,694,379.44  14,739,152,325.62  29,546,846,705.06  28,819,561,922.80 

สนิทรพัยส์ทุธปิลายงวด ประกอบดว้ย :        
 เงนิสะสม 3,705,302,602.92  3,705,264,933.75  7,410,567,536.67  7,187,419,438.76 
 ผลประโยชน์เงนิสะสม 1,881,375,803.14  1,855,659,929.66  3,737,035,732.80  3,389,820,038.45 
 เงนิสมทบ 5,078,887,715.88  5,078,887,702.06  10,157,775,417.94  10,162,683,366.57 
 ผลประโยชน์เงนิสมทบ 4,142,128,257.50  4,099,339,760.15  8,241,468,017.65  8,079,639,079.02 
  ยอดรวมสนิทรพัยส์ทุธ ิ 14,807,694,379.44  14,739,152,325.62  29,546,846,705.06  28,819,561,922.80 
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งบกระแสเงินสด-นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 
 

  บาท 
  จดัการโดย บลจ.  จดัการโดย บลจ.   2556  2555 
  กรงุไทย จาํกดั  กสกิรไทย  รวม  รวม 
  (มหาชน)  จาํกดั     
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน        
การเพิมขึนในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนนิงาน :         
 ผลประโยชน์สทุธ ิ 521,472,702.07  433,381,330.08  954,854,032.15  1,146,095,706.16 
 ปรบักระทบการเพิมขึนสทุธใินสนิทรพัยส์ทุธจิากการ        
  ดาํเนินงานใหเ้ป็นเงนิสดสทุธทิีใชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน :        
  การซือเงนิลงทนุ (12,699,996,207.64)  (8,395,337,477.31)  (21,095,333,684.95)  (38,261,973,876.50) 
  การจาํหน่ายเงนิลงทนุ 12,373,252,139.14  8,053,024,135.36  20,426,276,274.50  36,711,879,770.45 
  รายการ(กาํไร)ขาดทุนสทุธทิีเกดิขึนจาก        
     เงนิลงทนุสทุธจิากคา่นายหน้า (48,379,295.08)  (11,715,536.21)  (60,094,831.29)  (2,358,228.62) 
  การ (เพิมขึน) ลดลงของสว่นลดรบัสทุธ ิ 17,806,697.87  (22,473,771.70)  (4,667,073.83)  (30,069,644.37) 
  การ (เพิมขึน) ลดลงในลกูหนีจากการขายเงนิลงทุน (37,500,000.00)  (37,500,000.00)  (75,000,000.00)  - 
  การ (เพิมขึน) ลดลงในเงนิปนัผลและดอกเบียคา้งรบั (9,897,082.98)  (1,751,978.82)  (11,649,061.80)  (8,534,409.41) 
  การเพิมขึน (ลดลง) ในคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 56,597.33  56,255.49  112,852.82  (140,984.86) 
  การเพิมขึน (ลดลง) ในหนีสนิอืน (781.01)  (6,494,064.99)  (6,494,846.00)  347,077.44 
  การเพิมขึน (ลดลง) ในสว่น (เพิม) ลดจากการ        
  ตรีาคาหลกัทรพัย ์ (3,235,252.27)  69,992,833.54  66,757,581.27  (182,251,434.63) 
เงนิสดสทุธไิดม้าจากหรอื (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน 113,579,517.43  81,181,725.44  194,761,242.87  (627,006,024.34) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ        
  เงนิสะสมรบัเขา้กองทนุ 471,501,123.95  471,501,123.94  943,002,247.89  1,004,401,569.61 
  เงนิสมทบรบัเขา้กองทนุ 535,074,591.22  535,074,591.50  1,070,149,182.72  1,165,099,486.87 
  เงนิกองทนุรบัโอน 2,039,317.50  92,067,587.12  94,106,904.62  32,375,995.87 
  เงนิหรอืทรพัยส์นิรบัโอนจากการเปลียนแปลง        
             นโยบายการลงทุน -  -  -  2,229,825,608.38 
  เงนิจากสมาชกิขอคงเงนิ 45,887,716.96  45,814,175.57  91,701,892.53  222,634,311.09 
  เงนิจา่ยคนืสมาชกิสินสดุสมาชกิภาพ (1,095,908,887.53)  (1,151,135,124.62)  (2,247,044,012.15)  (3,761,750,933.74) 
  เงนิจา่ยคนืนายจา้ง (1,588,395.20)  (1,584,425.76)  (3,172,820.96)  (1,865,121.99) 
  เงนิกองทนุโอนออก (3,977,096.61)  (34,948,911.39)  (38,926,008.00)  (27,285,643.53) 
 เงนิหรอืทรพัยส์นิจา่ยจากการเปลียนแปลง        
  นโยบายการลงทนุ (25,225,120.52)  (20,459,623.49)  (45,684,744.01)  - 
  เงนิโอนจากสมาชกิขอคงเงนิ (45,887,716.96)  (45,814,175.57)  (91,701,892.53)  (222,634,311.09) 
  การเพิมขึน (ลดลง) ในเจา้หนีเงนิรอจา่ยคนืสมาชกิ (353,168.56)  (378,146.10)  (731,314.66)  (927,990.04) 
  การเพิมขึน (ลดลง) ในเจา้หนีเงนิรอจา่ยคนืนายจา้ง (9,137.42)  8,294.64  (842.78)  (2,832.51) 
เงนิสดสทุธไิดม้าจากหรอื (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ (118,446,773.17)  (109,854,634.16)  (228,301,407.33)  639,870,138.92 
เงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สทุธ ิ (4,867,255.74)  (28,672,908.72)  (33,540,164.46)  12,864,114.58 
เงนิสด ณ วนัตน้งวด 90,483,253.08  130,409,473.03  220,892,726.11  208,028,611.53 
เงนิสด ณ วนัสินงวด  85,615,997.34  101,736,564.31  187,352,561.65  220,892,726.11 
        
เงนิสด ณ วนัสินงวด ประกอบดว้ย :        
  เงนิฝากออมทรพัย ์ 85,611,997.34  101,732,564.31  187,344,561.65  220,884,726.11 
  เงนิฝากกระแสรายวนั 4,000.00  4,000.00  8,000.00  8,000.00 
   รวม 85,615,997.34  101,736,564.31  187,352,561.65  220,892,726.11 
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ข้อมลูทางการเงินทีสาํคญั -นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี  
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 

 
  พนับาท 
  สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม   สาํหรบัรอบระยะ  
  2556  2555  2554  2553  เวลาบญัชตีั งแต่  
             วนัที 1 มกราคม 

  จดัการโดย   จดัการโดย         2552 ถงึวนัที 31 
  บลจ.กรงุไทย   บลจ.กสกิรไทย          ธนัวาคม 2552 
  จาํกดั (มหาชน)  จาํกดั รวม  รวม  รวม  รวม  รวม 

สินทรพัยส์ทุธิต้นงวด  14,404,306  14,415,256  28,819,562  27,032,665  27,682,205  7,171,009  - 
รายไดจ้ากเงนิลงทนุในระหวา่งงวด  470,794  492,593  963,387  963,458  787,794  286,377  124,927 
กาํไร (ขาดทนุ) ทีเกดิขึนจากเงนิลงทนุในระหวา่งงวด  48,379  11,716  60,095  2,358  (18,369)          9,134  28,860 
กาํไร (ขาดทนุ) ทียงัไมเ่กดิขึนจากเงนิลงทนุในระหวา่งงวด  3,235  (69,993)  (66,758)  182,252  55,632  (125,451)  (61,641) 
คา่ใชจ้่ายทั งสินในระหวา่งงวด  (938)  (937)  (1,875)  (1,975)  (1,617)  (786)  (927) 
รายไดส้ทุธจิากเงนิลงทนุในระหวา่งงวด  521,470  433,379  954,849  1,146,093  823,440  169,274  91,219 
รายไดอ้ืนนอกเหนือจากการลงทนุ  2  2  4  2  36  4  - 
การเพิมขึนในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงาน  521,472  433,381  954,853  1,146,095  823,476  169,278  91,219 
การเพิมขึน (ลดลง) ของสว่นสมาชกิและนายจา้งในระหวา่งงวด  (118,084)  (109,485)  (227,569)  640,801  (1,473,016)  20,341,918  7,079,790 
สนิทรพัยส์ทุธปิลายงวด  14,807,694  14,739,152  29,546,846  28,819,561  27,032,665  27,682,205  7,171,009 

               
มลูคา่ต่อหน่วยปลายงวด (บาท)  11.4540  11.4174  11.4357  11.0643  10.6448  10.3342  10.1435 
จาํนวนหน่วยคงเหลอืทั งสินปลายงวด (พนัหน่วย)  1,292,795  1,290,935  2,583,730  2,604,734  2,539,521  2,678,694  706,953 
สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลียระหวา่งงวด  14,547,436  14,524,360  29,071,796  29,604,651  28,010,152  12,704,574  6,301,954 
จาํนวนถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของการซือขายเงนิลงทนุในระหวา่งงวด  11,672,784  11,984,973  23,657,757  48,863,543  26,671,021  41,374,547  14,111,148 

               
อตัราส่วนต่อสินทรพัยส์ทุธิถวัเฉลีย  %  %  %  %  %  %  % 
รายไดจ้ากเงนิลงทนุในระหวา่งงวด  3.24  3.39  3.31  3.25  2.81  2.25  1.98 
กาํไร (ขาดทนุ) ทีเกดิขึนจากเงนิลงทนุในระหวา่งงวด  0.33  0.08  0.21  0.01  (0.07)  0.07  0.46 
กาํไร (ขาดทนุ) ทียงัไมเ่กดิขึนจากเงนิลงทนุในระหวา่งงวด  0.02  (0.48)  (0.23)  0.62  0.20  (0.99)  (0.98) 
คา่ใชจ้่ายทั งสินในระหวา่งงวด  (0.01)  (0.01)  (0.01)  (0.01)  (0.01)  (0.01)  (0.01) 
รายไดส้ทุธจิากเงนิลงทนุในระหวา่งงวด  3.58  2.98  3.28  3.87  2.94  1.33  1.45 
การเพิมขึนหรอืลดลงของสว่นสมาชกิและนายจา้งในระหวา่งงวด  (0.81)  (0.75)  (0.78)  2.16  (5.26)  160.11  112.34 
จาํนวนถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของการซือขายเงนิลงทนุในระหวา่งงวด  80.24  82.52  81.38  165.05  95.22  325.67  223.92 
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งบดลุ - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 

 
  บาท 
  จดัการโดย บลจ.   จดัการโดย บลจ.   2556  2555 
  ยโูอบ ี(ประเทศไทย)  บวัหลวง  รวม  รวม 
 หมายเหตุ จาํกดั  จาํกดั     

สนิทรพัย ์         
เงนิลงทุนตามมลูคา่ยตุธิรรม  2.3 , 4 , 5.2 7,556,259,658.32  7,396,550,214.51  14,952,809,872.83  15,000,751,619.45 
(ราคาทุน ณ 31 ธนัวาคม 2556 : 14,516,321,953.34 บาท)        
(ราคาทุน ณ 31 ธนัวาคม 2555 : 11,652,391,866.81 บาท)        
เงนิฝากธนาคาร         
 เงนิฝากออมทรพัย ์ 3.2 43,680,343.72  135,774,002.98  179,454,346.70  91,944,399.56 
 เงนิฝากกระแสรายวนั 3.2 3,000.00  3,000.00  6,000.00  6,000.00 
ลกูหนีจากการลงทุน         
 จากการขายหลกัทรพัยค์า้งรบั  371,013,629.96  -  371,013,629.96  252,435,280.99 
 จากเงนิปนัผลและดอกเบียคา้งรบั  14,559,571.44  3,755,691.57  18,315,263.01  18,241,874.23 
รวมสนิทรพัย ์  7,985,516,203.44  7,536,082,909.06  15,521,599,112.50  15,363,379,174.23 

หนีสนิ         
เจา้หนีจากการลงทุน         
      จากการซือหลกัทรพัยค์า้งจา่ย  311,093,542.07  37,618,344.79  348,711,886.86  82,322,611.90 
เจา้หนีสว่นของกองทุน         
 เงนิรอจา่ยคนืสมาชกิ  1,047,866.37  1,034,863.61  2,082,729.98  2,373,523.62 
 เงนิรอจา่ยคนืนายจา้ง  7,765.47 7,875.24 15,640.71 893.89 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย         
 คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย  44,936,276.33  -  44,936,276.33  137,231,335.35 
 คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิคา้งจา่ย  16,070.29  15,656.97  31,727.26  28,660.58 
 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนสมาชกิคา้งจา่ย  22,519.73  22,519.73  45,039.46  43,744.03 
 คา่สอบบญัชคีา้งจา่ย  76,193.93  73,285.31  149,479.24  61,002.74 
หนีสนิอืน         
 ภาษหีกั ณ ทีจา่ยคา้งจา่ย  109,147.46  -  109,147.46  50,571.80 
รวมหนีสนิ  357,309,381.65  38,772,545.65  396,081,927.30  222,112,343.91 
สนิทรพัยส์ุทธ ิ  7,628,206,821.79  7,497,310,363.41  15,125,517,185.20  15,141,266,830.32 

 สนิทรพัยส์ุทธ ิ         
สว่นของกองทุน         
 สว่นของสมาชกิ         
  เงนิสะสม  1,955,338,589.02  1,955,825,241.75  3,911,163,830.77  3,245,465,584.38 
  ผลประโยชน์เงนิสะสม  1,028,385,221.54  978,373,176.54  2,006,758,398.08  2,439,938,031.63 
   รวมสว่นของสมาชกิ  2,983,723,810.56  2,934,198,418.29  5,917,922,228.85  5,685,403.616.01 
 สว่นของนายจา้ง         
  เงนิสมทบ  2,473,277,634.64  2,473,277,630.31  4,946,555,264.95  4,385,456,452.42 
  ผลประโยชน์เงนิสมทบ  2,171,205,376.59  2,089,834,314.81  4,261,039,691.40  5,070,406,761.89 
   รวมสว่นของนายจา้ง  4,644,483,011.23  4,563,111,945.12  9,207,594,956.35  9,455,863,214.31 
รวมสนิทรพัยส์ุทธ ิ  7,628,206,821.79  7,497,310,363.41  15,125,517,185.20  15,141,266,830.32 

 
  

 ……………………………. ……………………………… 
 (นายพนูสขุ  โตชนาการ) (นายมานพ จาํปาทพิย)์ 
 ประธานกรรมการกองทุนสาํรองเลียงชพีพนกังาน กรรมการกองทุนสาํรองเลียงชพีพนกังาน 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแลว้ การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแลว้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 

กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 
งบกาํไรขาดทนุ - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทนุ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 
 

  บาท 
  จดัการโดย บลจ.   จดัการโดย บลจ.   2556  2555 
  ยโูอบ ี  บวัหลวง  รวม  รวม 
 หมายเหตุ (ประเทศไทย) จาํกดั   จาํกดั     
รายไดจ้ากเงนิลงทนุ 2.2        
 ดอกเบียรบัจากเงนิฝากธนาคาร  4,874,008.06  5,513,108.56  10,387,116.62  4,452,267.69 
 ดอกเบียรบัจากพนัธบตัรและตั วเงนิคลงั  4,590,766.21  1,114,678.84  5,705,445.05  1,837,658.28 
 รายไดเ้งนิปนัผล  226,712,439.87  215,436,720.30  442,149,160.17  433,197,044.35 
  รวมรายไดจ้ากเงนิลงทุน  236,177,214.14  222,064,507.70  458,241,721.84  439,486,970.32 
คา่ใชจ้า่ย 2.2        
 คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทุน 8 44,936,276.33  -  44,936,276.33  136,930,232.57 
 คา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 9 210,998.95  202,766.36  413,765.31  310,530.90 
 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนสมาชกิ 11 268,086.91  268,086.90  536,173.81  534,301.83 
 คา่ธรรมเนียมการสอบบญัช ี 10 76,193.93  73,285.31  149,479.24  120,924.67 
 คา่ธรรมเนียมธนาคารและอากร  2,481.44  1,759.09  4,240.53  3,450.42 
 คา่ใชจ้า่ยอืน  102,577.84  97,795.31  200,373.15  146,196.72 
  รวมคา่ใชจ้า่ย  45,596,615.40  643,692.97  46,240,308.37  138,045,637.11 
รายไดส้ทุธจิากเงนิลงทุน  190,580,598.74  221,420,814.73  412,001,413.47  301,441,333.21 
รายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธจิากเงนิลงทุน 2.2        
 กาํไร (ขาดทุน) ทีเกดิขึนจากเงนิลงทุน         
  กาํไรจากการซือขายหลกัทรพัย ์  1,867,613,086.24  1,207,231,805.78  3,074,844,892.02  2,569,692,881.41 
  หกั ขาดทุนจากการซือขายหลกัทรพัย ์  (790,569,618.17)  (44,580,951.16)  (835,150,569.33)  (321,696,257.96) 
  1,077,043,468.07  1,162,650,854.62  2,239,694,322.69  2,247,996,623.45 
      กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไมเ่กดิขึนจากเงนิลงทุน         
  สว่นเพิม (ลด) จากการตรีาคาหลกัทรพัย ์ 2.3 (1,127,520,306.20)  (1,784,351,526.95)  (2,911,871,833.15)  2,886,018,126.54 
  (1,127,520,306.20)  (1,784,351,526.95)  (2,911,871,833.15)  2,886,018,126.54 
รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธจิากเงนิลงทุน  (50,476,838.13)  (621,700,672.33)  (672,177,510.46)  5,134,014,749.99 
การเพิมขึนในสนิทรพัยส์ทุธจิากเงนิลงทุน  140,103,760.61  (400,279,857.60)  (260,176,096.99)  5,435,456,083.20 
รายไดท้ีไมเ่กดิจากเงนิลงทุน 13 1,631.65  4,314.11  5,945.76  1,468.32 
การเพิมขึนในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนนิงาน :          
 ผลประโยชน์สทุธ ิ  140,105,392.26  (400,275,543.49)  (260,170,151.23)  5,435,457,551.52 

 

รายงานประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 73



    37 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 

กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 
งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิ - นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 
 

  บาท 
  จดัการโดย บลจ.   จดัการโดย บลจ.   2556  2555 
  ยโูอบ ี  บวัหลวง  รวม  รวม 
  (ประเทศไทย) จาํกดั   จาํกดั      
การเพิมขึน(ลดลง)ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานในระหวา่งงวด        
 รายไดส้ทุธจิากเงนิลงทุน 190,580,598.74  221,420,814.73  412,001,413.47  301,441,333.21 
 รายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธทิีเกดิขึนจากเงนิลงทุน 1,077,043,468.07  1,162,650,854.62  2,239,694,322.69  2,247,996,623.45 
 รายการกาํไร (ขาดทุน) สทุธทิียงัไมเ่กดิขึนจากเงนิลงทุน (1,127,520,306.20)  (1,784,351,526.95)  (2,911,871,833.15)  2,886,018,126.54 
 รายไดอ้ืนนอกเหนือจากการลงทุน 1,631.65  4,314.11  5,945.76  1,468.32 
  รวมรายการเพิมขึน (ลดลง) ในสนิทรพัยส์ทุธ ิ        
   จากการดาํเนินงานในระหวา่งงวด 140,105,392.26  (400,275,543.49)  (260,170,151.23)  5,435,457,551.52 
        
การเพิมขึน(ลดลง)ของสว่นสมาชกิและนายจา้งในระหวา่งงวด        
การเพิมขึนในสนิทรพัยส์ทุธจิากทุนทีไดร้บัจากสมาชกิและนายจา้ง        
 เงนิสะสม 245,084,477.83  245,084,477.88  490,168,955.71 419,802,524.98 
 เงนิสมทบ 275,066,449.14  275,066,449.15  550,132,898.29 484,711,674.45 
 เงนิรบัโอนระหวา่งนายจา้งภายในกองทุนหรอืกองทุนอืน 10,958,275.99  206,367,172.56  217,325,448.55 33,728,759.33 

เงนิหรอืทรพัยส์นิรบัโอนจากการเปลียนแปลง       
 นโยบายการลงทุน -  108,209,899.63  108,209,899.63 - 

 เงนิจากสมาชกิขอคงเงนิ 44,623,853.33  44,227,458.60  88,851,311.93 131,513,572.66 
การลดลงในสนิทรพัยส์ทุธจิากสมาชกิสินสดุสมาชกิภาพ       
 เงนิจ่ายคนืสมาชกิ (423,527,563.25)  (438,741,163.97)  (862,268,727.22) (1,262,834,949.73) 
 เงนิจ่ายคนืนายจา้งหรอืนําไปบรจิาค (859,561.69)  (829,795.39)  (1,689,357.08) (959,641.95) 
 เงนิโอนยา้ยระหวา่งนายจา้งภายในกองทุนหรอืกองทุนอืน (14,289,709.43)  (180,643,746.72)  (194,933,456.15) (31,543,602.48) 
 เงนิหรอืทรพัยส์นิจ่ายจากการเปลียนแปลงนโยบาย       
  การลงทุน (62,525,155.62)  -  (62,525,155.62) (2,229,825,608.38) 
 เงนิโอนจากสมาชกิขอคงเงนิ (44,623,853.33)  (44,227,458.60)  (88,851,311.93) (131,513,572.66) 
  รวมรายการเพิมขึน(ลดลง)ของสว่นสมาชกิและนายจา้ง       
   ในระหวา่งงวด 29,907,212.97  214,513,293.14  244,420,506.11 (2,586,920,843.78) 
       
การเพิมขึน(ลดลง)สทุธขิองสนิทรพัยส์ทุธริะหว่างงวด 170,012,605.23  (185,762,250.35)  (15,749,645.12) 2,848,536,707.74 
สนิทรพัยส์ทุธติน้งวด 7,458,194,216.56 7,683,072,613.76 15,141,266,830.32 12,292,730,122.58 
สนิทรพัยส์ทุธปิลายงวด 7,628,206,821.79  7,497,310,363.41  15,125,517,185.20 15,141,266,830.32 

สนิทรพัยส์ทุธปิลายงวด ประกอบดว้ย :        
 เงนิสะสม 1,955,338,589.02  1,955,825,241.75  3,911,163,830.77  3,245,465,584.38 
 ผลประโยชน์เงนิสะสม 1,028,385,221.54  978,373,176.54  2,006,758,398.08  2,439,938,031.63 
 เงนิสมทบ 2,473,277,634.64  2,473,277,630.31  4,946,555,264.95  4,385,456,452.42 
 ผลประโยชน์เงนิสมทบ 2,171,205,376.59  2,089,834,314.81  4,261,039,691.40  5,070,406,761.89 
  ยอดรวมสนิทรพัยส์ทุธ ิ 7,628,206,821.79  7,497,310,363.41  15,125,517,185.20  15,141,266,830.32 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี 

กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 
งบกระแสเงินสด-นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทนุ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 
 

  บาท 
  จดัการโดย บลจ.   จดัการโดย บลจ.   2556  2555 
  ยโูอบ ี  บวัหลวง  รวม  รวม 
  (ประเทศไทย) จาํกดั   จาํกดั      
        
 ผลประโยชน์สุทธ ิ 140,105,392.26  (400,275,543.49)  (260,170,151.23)  5,435,457,551.52 
 ปรบักระทบการเพิมขึนสทุธใินสนิทรพัยส์ุทธจิากการ        
  ดาํเนินงานใหเ้ป็นเงนิสดสุทธทิีใชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน         
  การ (เพิมขึน) ลดลงในเงนิลงทุน        
  การซือเงนิลงทุน (25,282,990,233.39)  (6,293,975,736.35)  (31,576,965,969.74)  (19,482,099,626.74) 
  การจาํหน่ายเงนิลงทุน 25,124,504,997.37  5,833,930,653.58  30,958,435,650.95  21,645,797,561.71 
  รายการ(กําไร)ขาดทุนสทุธทิีเกดิขึนจาก        
     เงนิลงทุนสุทธจิากคา่นายหน้า (1,077,043,468.07)  (1,162,650,854.62)  (2,239,694,322.69)  (2,247,996,623.45) 
  การ (เพิมขึน) ลดลงของสว่นลดรบัสุทธ ิ (4,590,766.21)  (1,114,678.84)  (5,705,445.05)  (1,837,658.28) 
  การ (เพิมขึน) ลดลงในลูกหนีจากการขายเงนิลงทุน (264,466,603.57)  145,888,254.60  (118,578,348.97)  (123,362,739.83) 
  การ (เพิมขึน) ลดลงในเงนิปนัผลและดอกเบียคา้งรบั (5,599,838.20)  5,526,449.42  (73,388.78)  66,336,216.51 
  การเพิมขึน (ลดลง) ในเจา้หนีจากการซือเงนิลงทุน 228,770,930.17  37,618,344.79  266,389,274.96  62,167,349.75 
  การเพิมขึน (ลดลง) ในคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (20,997,655.36)  (71,204,565.05)  (92,202,220.41)  136,877,290.23 
  การเพิมขึน (ลดลง) ในหนีสนิอืน 58,575.66  -  58,575.66  (119,352.43) 
  การเพิมขึน (ลดลง)ในสว่น (เพิม) ลดจากการตรีาคา        
   หลกัทรพัย ์ 1,127,520,306.20  1,784,351,526.95  2,911,871,833.15  (2,886,018,126.54) 
เงนิสดสุทธไิดม้าจากหรอื (ใชไ้ป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน (34,728,363.14)  (121,906,149.01)  (156,634,512.15)  2,605,201,842.45 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ        
  เงนิสะสมรบัเขา้กองทุน 245,084,477.83  245,084,477.88  490,168,955.71  419,802,524.98 
  เงนิสมทบรบัเขา้กองทุน 275,066,449.14  275,066,449.15  550,132,898.29  484,711,674.45 
  เงนิกองทุนรบัโอน 10,958,275.99  206,367,172.56  217,325,448.55  33,728,759.33 
  เงนิหรอืทรพัยส์นิรบัโอนจากการเปลียนแปลง        
   นโยบายการลงทุน -  108,209,899.63  108,209,899.63  - 
  เงนิจากสมาชกิขอคงเงนิ 44,623,853.33  44,227,458.60  88,851,311.93  131,513,572.66 
  เงนิจา่ยคนืสมาชกิสินสุดสมาชกิภาพ (423,527,563.25)  (438,741,163.97)  (862,268,727.22)  (1,262,834,949.73) 
  เงนิจา่ยคนืนายจา้ง (859,561.69)  (829,795.39)  (1,689,357.08)  (959,641.95) 
  เงนิกองทุนโอนออก (14,289,709.43)  (180,643,746.72)  (194,933,456.15)  (31,543,602.48) 
  เงนิหรอืทรพัยส์นิจา่ยจากการเปลียนแปลง        
   นโยบายการลงทุน (62,525,155.62)  -  (62,525,155.62)  (2,229,825,608.38) 
  เงนิโอนจากสมาชกิขอคงเงนิ (44,623,853.33)  (44,227,458.60)  (88,851,311.93)  (131,513,572.66) 
  การเพิมขึน (ลดลง) ของเจา้หนีเงนิรอจา่ยคนืสมาชกิ (116,573.11)  (174,220.53)  (290,793.64)  1,182,056.64 
  การเพิมขึน (ลดลง) ในเจา้หนีเงนิรอจา่ยคนืนายจา้ง 7,318.53  7,428.29  14,746.82  893.89 
เงนิสดสุทธไิดม้าจากหรอื (ใชไ้ป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ 29,797,958.39  214,346,500.90  244,144,459.29  (2,585,737,893.25) 
เงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สทุธ ิ (4,930,404.75)  92,440,351.89  87,509,947.14  19,463,949.20 
เงนิสด ณ วนัตน้งวด 48,613,748.47  43,336,651.09  91,950,399.56  72,486,450.36 
เงนิสด ณ วนัสินงวด  43,683,343.72  135,777,002.98  179,460,346.70  91,950,399.56 
        
เงนิสด ณ วนัสินงวด ประกอบดว้ย :        
  เงนิฝากออมทรพัย ์ 43,680,343.72  135,774,002.98  179,454,346.70  91,944,399.56 
  เงนิฝากกระแสรายวนั 3,000.00  3,000.00  6,000.00  6,000.00 
   รวม 43,683,343.72  135,777,002.98  179,460,346.70  91,950,399.56 
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44 
กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว  

ข้อมลูทางการเงินทีสาํคญั -นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน 
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 

 
  พนับาท 

  สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม   สาํหรบัรอบระยะ  

  2556  2555  2554  2553  เวลาบญัชตีั งแต่  

  จดัการโดย            วนัที 1 มกราคม 

  บลจ.ยโูอบ ี  จดัการโดย          2552 ถงึวนัที 31 

  (ประเทศไทย)   บลจ.บวัหลวง          ธนัวาคม 2552 

  จาํกดั  จาํกดั  รวม  รวม  รวม  รวม  รวม 

สินทรพัยส์ทุธิต้นงวด  7,458,194  7,683,073  15,141,267  12,292,730  11,772,584  2,668,329  - 

รายไดจ้ากเงนิลงทุนในระหว่างงวด  236,177  222,065  458,242  439,486  507,168  138,340  28,289 
กําไร (ขาดทุน) ทีเกดิขึนจากเงนิลงทุนในระหว่างงวด  1,077,044  1,162,651  2,239,695  2,247,997  (301,880)  535,978  29,586 
กําไร (ขาดทุน) ทียงัไมเ่กดิขึนจากเงนิลงทุนในระหว่างงวด  (1,127,520)  (1,784,352)  (2,911,872)  2,886,018  (466,788)  804,879  261,238 
ค่าใชจ้่ายทั งสินในระหว่างงวด  (45,597)  (644)  (46,241)  (138,046)  (1,261)  (5,301)  (1,308) 

รายได้สทุธิจากเงินลงทุนในระหว่างงวด  140,104  (400,280)  (260,176)  5,435,455  (262,761)  1,473,896  317,805 
รายได้อืนนอกเหนือจากการลงทุน  2  4  6  2  16  -  - 

การเพิมขึนในสินทรพัยส์ทุธิจากการดาํเนินงาน  140,106  (400,276)  (260,170)  5,435,457  (262,745)  1,473,896  317,805 
การเพิมขึน (ลดลง) ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด  29,997  214,513  244,420  (2,586,920)  782,891  7,391,022  2,350,524 

สินทรพัยส์ทุธิปลายงวด  7,628,207  7,497,310  15,125,517  15,141,267  12,292,730  11,533,247  2,668,329 

               
มลูค่าต่อหน่วยปลายงวด (บาท)  28.8536  27.3314  28.0785  28.4170  19.0726  19.5786  14.0593 
จาํนวนหน่วยคงเหลอืทั งสินปลายงวด (พนัหน่วย)   264,376  274,311  538,687  532,825  644,524  589,076  189,791 
สนิทรพัยส์ุทธถิวัเฉลียระหว่างงวด  8,877,799  8,488,318  17,366,117  13,393,643  11,729,204  5,292,423  1,495,839 
จาํนวนถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของการซือขายเงนิลงทุนในระหว่างงวด  26,938,708  8,635,639  35,574,347  31,187,429  17,092,938  20,648,763  4,810,658 

               
อตัราส่วนต่อสินทรพัยส์ทุธิถวัเฉลีย  %  %  %  %  %  %  % 

รายไดจ้ากเงนิลงทุนในระหว่างงวด  2.66  2.62  2.64  3.28  4.32  2.61  1.89 
กําไร (ขาดทุน) ทีเกดิขึนจากเงนิลงทุนในระหว่างงวด  12.13  13.70  12.90  16.78  (2.57)  10.13  1.98 
กําไร (ขาดทุน) ทียงัไมเ่กดิขึนจากเงนิลงทุนในระหว่างงวด  (12.70)  (21.02)  (16.77)  21.55  (3.98)  15.21  17.46 
ค่าใชจ้่ายทั งสินในระหว่างงวด  (0.51)  (0.01)  (0.27)  (1.03)  (0.01)  (0.10)  (0.09) 
รายไดสุ้ทธจิากเงนิลงทุนในระหว่างงวด  1.58  (4.72)  (1.50)  40.58  (2.24)  27.85  21.25 
การเพิมขึนหรอืลดลงของส่วนสมาชกิและนายจา้งในระหว่างงวด  0.34  2.53  1.41  (19.31)  6.67  139.65  157.14 
จาํนวนถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของการซือขายเงนิลงทุนในระหว่างงวด  303.44  101.74  204.85  232.85  145.73  390.16  321.60 
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กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
วนัที 31 ธนัวาคม 2556 

 
1. ลกัษณะของกองทุนสาํรองเลียงชพี 
  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยได้ร่วมกนัจดัตั ง

กองทุนสํารองเลียงชพีโดยได้รบัการอนุมตัจิากกระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญตักิองทุนสํารองเลียงชพี 
พ.ศ.2530 เมือวนัที 1 มกราคม 2538  

  ตามเงือนไขของการเขา้ร่วมกองทุนฯ สมาชกิจะต้องจ่ายเงนิสะสมโดยใหน้ายจา้งหกัจากค่าจา้ง และ 
ใหน้ายจา้งจ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนในอตัราและเงือนไขตามขอ้บงัคบัของกองทุนสํารองเลียงชพีฯ สมาชกิที
พน้จากสมาชกิภาพมสีทิธไิดร้บัเงนิในส่วนตามสทิธทิีเป็นเงนิสะสมและผลประโยชน์ของเงนิสะสมและมสีทิธิ
ไดร้บัเงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิสมทบตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของกองทุน 

  กองทุนสาํรองเลียงชพีฯ ไดใ้ชน้โยบายการลงทุนผสมแบบยดืหยุ่นสาํหรบัปี 2551 และสาํหรบังวดสาม
เดอืนสินสดุวนัที 31 มนีาคม 2552 ซึงกาํหนดแบบแผนการลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนและไดร้บัการเหน็ชอบ
โดยคณะกรรมการของกองทุนสาํรองเลียงชพีฯ ซึงจะมกีารปรบันโยบายการลงทุนในทุกหกเดอืน 

  จากการประชุมของคณะกรรมการฯ ครั งที 11/2551  ลงวนัที 18 พฤศจกิายน 2551 มมีตใิหก้องทุนสาํรอง
เลียงชพีฯ เปลียนนโยบายการลงทุนทีมเีพยีงหนึงนโยบายการลงทุนเป็นกองทุนทีมหีลายนโยบายการลงทุน 
(Master Fund) ซึงใหม้ผีลตั งแต่วนัที 1 เมษายน 2552 โดยประกอบดว้ย 3 นโยบายการลงทุนและไดม้กีาร
กาํหนดทางเลอืกการลงทุนเป็น 4 รปูแบบ ดงันี 

  นโยบายการลงทุน  ประกอบดว้ย 
1. นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี 
2. นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน 
3. นโยบายการลงทุนรปูแบบผสม คอื การลงทุนในตราสารหนีไมต่ํากวา่รอ้ยละ 85 และมกีารลงทุนใน

ตราสารทุนไมเ่กนิรอ้ยละ 15 
ทางเลอืกของการลงทุนของสมาชกิ  ประกอบดว้ย 
ทางเลอืกที 1  ลงทุนในนโยบายตราสารหนีรอ้ยละ 100 (นโยบายการลงทุนที 1) 
ทางเลอืกที 2  ลงทุนในนโยบายตราสารหนีรอ้ยละ 70 และลงทุนในนโยบายตราสารทุนรอ้ยละ 30 
ทางเลอืกที 3  ลงทุนในนโยบายตราสารหนีรอ้ยละ 60 และลงทุนในนโยบายตราสารทุนรอ้ยละ 40 
ทางเลอืกที 4 ลงทุนในนโยบายรปูแบบผสม คอื ลงทนุในตราสารหนีไมต่ํากวา่รอ้ยละ 85 และลงทุนใน

ตราสารทุนไมเ่กนิรอ้ยละ 15 (นโยบายการลงทุนที 3) 
จากการประชุมของคณะกรรมการฯ ครั งที 6/2553 เมือวนัที 17 มถุินายน 2553 มมีตใิหป้รบัเปลียนการ

เลอืกสดัส่วนการลงทุนในแต่ละนโยบายลงทุน โดยสมาชกิสามารถเปลียนนโยบายการลงทุนได้อย่างอิสระ
ระหวา่งนโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนีและนโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน แต่จะลงทุนในนโยบาย
การลงทุนประเภทตราสารทุนไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 50 ของเงนิลงทุนในส่วนทีสมาชกิมอียู่ ซึงมผีลใหต้ั งแต่วนัที 1 
ตุลาคม 2553 นโยบายการลงทุนประกอบดว้ย 
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1. นโยบายการลงทุนประเทศตราสารหนี 
2. นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน 

  การจดัการกองทุน กองทุนสาํรองเลียงชพีฯ จดัการโดยบรษิทัจดัการ ดงันี 
  ปี 2556 
  (ก) บรษิทัจดัการกองทุน โดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน), 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั, บรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั และบรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั  

  (ข) ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ โดยธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) (ระหวา่งวนัที 1 มกราคม 
2554 ถงึวนัที 31 ธนัวาคม 2556) 

  ปี 2555 
  (ก) บรษิทัจดัการกองทุน โดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน), 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั, บรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) จาํกดั และบรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั (โดยบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั เริมตั งแต่วนัที 1 เมษายน 2555) 

  (ข) ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ โดยธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) (ระหวา่งวนัที 1 มกราคม 
2554 ถงึวนัที 31 ธนัวาคม 2556) 

 
   ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 กองทุนสาํรองเลียงชพีฯ ประกอบดว้ยนายจา้งจาํนวน 9 ราย สมาชกิจาํนวน 

21,948 ราย (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 นายจา้งจาํนวน 9 ราย และสมาชกิจาํนวน 21,897 ราย)  
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 นายจ้างของกองทุนสํารองเลียงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแลว้ จาํนวน 9 ราย ประกอบดว้ย 
 1. การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
 2. บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง จาํกดั (มหาชน) 
 3. บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจาํกดั  
 4. บรษิทั ราชบุรพีลงังาน จาํกดั 
 5.  บรษิทั ผลติไฟฟ้าและนําเยน็ จาํกดั 
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 6. สหกรณ์ออมทรพัย ์การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย จาํกดั 
 7. รา้นสหกรณ์ผูป้ฏบิตังิานการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย จาํกดั 
 8. บรษิทั อแีกท ไดมอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั 
 9. บรษิทั กฟผ. อนิเตอรเ์นชั นแนล จาํกดั 

 
2. นโยบายการบญัชทีีสาํคญั 
 2.1 เกณฑใ์นการนําเสนองบการเงนิ 
   งบการเงนินีไดจ้ดัทําขึนตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที 106 เรืองการบญัชสีําหรบักจิการที

ดาํเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน และมาตรฐานการบญัชอีืนทีเกียวขอ้ง ซึงเป็นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิสาํหรบักองทุนสาํรองเลียงชพีซึงถอืปฏบิตัใินประเทศไทย และเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
กองทุนสาํรองเลียงชพี 

 
 2.2 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 
  2.2.1 รายไดจ้ากเงนิลงทุนรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง ดงันี 
    ดอกเบียรบับนัทกึเป็นรายไดต้ามระยะเวลาทีพงึไดร้บั 
    ดอกเบียรบัจากการตดัจาํหน่ายสว่นเกนิหรอืส่วนลดของตราสารหนีใชว้ธิอีตัราดอกเบียที

แทจ้รงิ 
    กาํไรหรอืขาดทุนจากการจําหน่ายเงนิลงทุนบนัทกึเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัที

จาํหน่ายเงนิลงทุน โดยตน้ทุนของเงนิลงทุนทีจาํหน่ายใชว้ธิถีวัเฉลียถ่วงนําหนกั 
   ส่วนเพิม (ลด) จากการตรีาคาหลกัทรพัย ์ ในการเปลียนแปลงมูลค่าซึงเกดิจากการวดั

คา่เงนิลงทุนถอืเป็นรายการกาํไรหรอืขาดทุนสทุธทิียงัไมเ่กดิขึนในงบกาํไรขาดทุน 
  2.2.2 คา่ใชจ้า่ยบนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 
 
 2.3 การวดัมลูคา่เงนิลงทุน 
   เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงนิลงทุน ณ วนัทีกองทุนมสีทิธใินเงนิลงทุน 

ตน้ทุนของเงนิลงทุน ประกอบดว้ยรายจา่ยซือเงนิลงทุนและคา่ใชจ้่ายโดยตรงทั งสินทีกองทุนจ่ายเพือให้
ไดม้าซึงเงนิลงทุนนั น 

   เงนิลงทุนทุกประเภทแสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์จด
ทะเบยีนถอืพืนฐานจากราคาปิดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สําหรบัมูลค่ายุตธิรรมของตั ว
แลกเงนิ, ตั วเงนิคลงั, หุน้กูแ้ละพนัธบตัรคาํนวณจากอตัราผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตลาดตรา
สารหนีไทยตามลาํดบั ดงันี 
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กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 
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(1) ราคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซือขาย 
(2) ราคาหรอือตัราผลตอบแทนเสนอซือเสนอขายจากบรษิทัผูเ้สนอซือเสนอขายโดยสมาคม

ตลาดตราสารหนีไทยจะเป็นผูค้ํานวณราคาเฉลีย หรอืราคาหรอือตัราผลตอบแทนเสนอซือ
แบบ Firm Quote จากบรษิทัผูเ้สนอซือเสนอขาย 

(3) ราคาหรอือตัราผลตอบแทนทีคาํนวณจากแบบจาํลอง 
    ในกรณีทีไม่มรีาคาหรอือตัราผลตอบแทนตามวธิดีงักล่าวขา้งต้น ใชร้าคาเสนอซือจากบรษิทัผู้

เสนอซือเสนอขาย (Market Maker) เป็นมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุน 
   สําหรบัมูลค่ายุตธิรรมของตั วแลกเงนิ ตั วเงนิคลงั หุ้นกู้และพนัธบตัรทีมอีายุตํากว่า 90 วนั 

ประมาณมลูคา่ยตุธิรรมโดยสามารถเลอืกหลกัเกณฑใ์ดหลกัเกณฑห์นึงดงัต่อไปนี 
   1. คํานวณจากอตัราผลตอบแทนเมืออายุคงเหลอืของตราสารเท่ากบั 90 วนั ทีประกาศโดย

สมาคมตลาดตราสารหนีไทย หรอือตัราผลตอบแทนทีไดม้าสาํหรบัตราสารทีจะครบกาํหนด
อายภุายใน 90 วนั นบัตั งแต่วนัทีลงทุน  

   2. ใชร้าคาตามสมาคมตราสารหนีไทยทีประกาศตามขอ้ (1) (2) (3) ตามลาํดบั 
   ส่วนมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์อืนจะพจิารณาจากมูลค่าทีเป็นตวัแทนทีดทีีสุด

ของมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์นั น กําไร (ขาดทุน) จากการวดัค่าเงนิลงทุนถือเป็นรายการกําไร 
(ขาดทุน) สทุธทิียงัไมเ่กดิขึนในงบกาํไรขาดทุน 

 
 2.4 มลูคา่ต่อหน่วยกองทุนสาํรองเลียงชพี 

   มูลค่าต่อหน่วยกองทุนสาํรองเลียงชพี คาํนวณโดยนํามูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนสาํรอง
เลียงชพีหารดว้ยจาํนวนหน่วยทั งหมด ณ วนัทีคาํนวณมลูคา่ต่อหน่วยโดยทาํการคาํนวณทุกวนั
พฤหสับดขีองทุกสปัดาห ์วนัทาํการสุดทา้ยของทุกเดอืน และวนัสุดทา้ยของทุกเดอืน กองทุนทาํการ
คาํนวณมลูคา่ต่อหน่วยตั งแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2544 เป็นตน้ไป 
 

2.5  รายการทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ 
    กองทุนสํารองเลียงชพีฯ ได้บนัทกึรายการทีเป็นเงนิตราต่างประเทศทีเกิดขึนระหว่างปี และ

สนิทรพัยแ์ละหนีสนิทีเป็นตวัเงนิทีเป็นเงนิตราต่างประเทศคงเหลอื ณ วนัสินปี โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน
เงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ทีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยอตัราแลกเปลียนถวั
เฉลียของธนาคารพาณิชย ์ซึงประกาศ ณ วนัทําการ คํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และใน
กรณีทีธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ไดป้ระกาศอตัราแลกเปลียนดงักล่าว กองทุนสํารองเลียงชพีฯ จะ
พจิารณาใชอ้ตัราแลกเปลียนทีประกาศโดยธนาคารพาณิชยห์รอืหน่วยงานอืนใดทีใชอ้า้งองิ อย่างเป็น
ทางการในการคาํนวณมลูคา่ยตุธิรรม 

     กาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนไดแ้สดงรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 
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 2.6  ตราสารอนุพนัธ ์

    กองทุนสาํรองเลียงชพีฯ อาจใชต้ราสารอนุพนัธ ์เช่น สญัญาซือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย สญัญาแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย หรอืตราสาร
อนุพนัธอ์ืนๆ เพือป้องกนัความเสียงอตัราดอกเบีย และอตัราแลกเปลียน กองทุนสาํรองเลียงชพีฯ ไม่มี
นโยบายทีจะประกอบธุรกรรมเกียวกบัตราสารอนุพนัธเ์พือการคา้ 

 
 2.7 การใชป้ระมาณการทางการบญัช ี
   ในการจดัทํางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชก้าร

ประมาณและตั งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึงมผีลกระทบต่อจํานวนเงนิทีเกียวขอ้งกบั สนิทรพัย ์
หนีสนิ รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกียวกบัสนิทรพัย์และหนีสนิทีอาจเกิดขึน ซึงผลที
เกดิขึนจรงิอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณไว ้

 
3. เงนิฝากธนาคาร 
 3.1 กองทุนสาํรองเลียงชพีมเีงนิฝากธนาคาร เพือการดาํเนินงานรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดงันี 

 2556  2555 
 อตัราดอกเบีย 

% 
 จาํนวนเงนิรวม 

บาท 
 อตัราดอกเบีย 

% 
 จาํนวนเงนิรวม 

บาท 
ประเภทออมทรพัย ์         
     ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 0.50  41,899.99  0.625  57,374.87 
     ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 0.50  10,921.52  0.625  10,854.58 
     ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 0.40  366,746,086.84  0.600  312,760,896.22 

   366,798,908.35    312,829,125.67 
ประเภทกระแสรายวนั         
     ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน)   8,000.00  -  8,000.00 
     ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)   6,000.00  -  6,000.00 
   14,000.00    14,000.00 

รวม   366,812,908.35    312,843,125.67 
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กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที 31 ธนัวาคม 2556 
 
 3.2 เงนิฝากธนาคารเพือการดาํเนินงานแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดงันี 

   2556 
 อตัราดอกเบีย  จาํนวนเงนิ (บาท) 
 %  นโยบายการลงทุน 

ประเภทตราสารหนี 
 นโยบายการลงทุน

ประเภทตราสารทุน 
 รวม 

ประเภทออมทรพัย ์        
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 0.50  22,327.24  19,572.75  41,899.99 
ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 0.50  8,482.51  2,439.01  10,921.52 
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 0.40  187,313,751.90  179,432,334.94  366,746,086.84 

รวมเงนิฝากออมทรพัย ์   187,344,561.65  179,454,346.70  366,798,908.35 
ประเภทกระแสรายวนั        

ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน)   4,000.00  4,000.00  8,000.00 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)   4,000.00  2,000.00  6,000.00 

รวมเงนิฝากกระแสรายวนั   8,000.00  6,000.00  14,000.00 
รวมเงนิฝากธนาคาร   187,352,561.65  179,460,346.70  366,812,908.35 

 
   2555 
 อตัราดอกเบีย  จาํนวนเงนิ (บาท) 
 %  นโยบายการลงทุน 

ประเภทตราสารหนี 
 นโยบายการลงทุน

ประเภทตราสารทุน 
 รวม 

ประเภทออมทรพัย ์        
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 0.625  37,923.37  19,451.50  57,374.87 
ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 0.625  8,430.52  2,424.06  10,854.58 
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 0.600  220,838,372.22  91,922,524.00  312,760,896.22 

รวมเงนิฝากออมทรพัย ์   220,884,726.11  91,944,399.56  312,829,125.67 
ประเภทกระแสรายวนั        

ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน)   4,000.00  4,000.00  8,000.00 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)   4,000.00  2,000.00  6,000.00 

รวมเงนิฝากกระแสรายวนั   8,000.00  6,000.00  14,000.00 
รวมเงนิฝากธนาคาร   220,892,726.11  91,950,399.56  312,843,125.67 
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กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที 31 ธนัวาคม 2556 
 
4. ขอ้มลูสาํคญัเกียวกบัเงนิลงทุน 
 4.1 ขอ้มลูเกียวกบัตราสารหนีทีผูอ้อกผดิเงือนไขทีตกลงไว ้
   วนัที 20 มนีาคม 2552 กองทุนสํารองเลียงชพีฯ ไดท้ําสญัญาปรบัโครงสรา้งหนีกบับรษิทั

หลกัทรพัย ์เพือธุรกจิหลกัทรพัย ์จาํกดั (TSFC) โดยทาํการแปลงตั วสญัญาใชเ้งนิจาํนวน 2 ฉบบั มลูค่า 
270,000,000.00 บาท เพิมเป็นตั วสญัญาใชเ้งนิอกีจาํนวน 4 ฉบบั มลูค่า 252,980,872.77 บาท สว่นที
เหลอืมลูค่าราคาทุนของตั วสญัญาใชเ้งนิ จํานวน 17,019,127.23 บาท ไดแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญั
จํานวน 952,564 หุน้ มลูค่าราคาทุน จํานวน 9,283,160.00 บาท เกดิขาดทุนจากการแปลงสภาพ
ดงักลา่ว จาํนวน 7,735,967.23 บาท  

    ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 กองทุนสาํรองเลียงชพีฯ มเีงนิลงทุนของบรษิทัหลกัทรพัย ์เพือธุรกจิ
หลกัทรพัย ์จาํกดั (TSFC) ดงันี 

ชือหลกัทรพัย ์  ราคาทุน  มลูคา่ยุตธิรรม  รอ้ยละของ 
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธ ิ

บล. เพือธุรกจิหลกัทรพัย ์จาํกดั หุน้สามญัTSFC   9,479,890.00  9,525,640.00  0.02 
  9,479,890.00  9,525,640.00  0.02 

 
   เงนิลงทนุของบรษิทัหลกัทรพัย ์เพือธุรกจิหลกัทรพัย ์จาํกดั แยกตามนโยบายการลงทุน ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2555 ดงันี 
  นโยบายการลงทนุประเภทตราสารหนี  นโยบายการลงทนุประเภทตราสารทุน 

ชือหลกัทรพัย ์  ราคาทนุ    มลูคา่ยตุธิรรม  รอ้ยละของ 
มลูคา่สนิทรพัย ์

สทุธ ิ

 ราคาทนุ  มลูคา่ยตุธิรรม  รอ้ยละของ         
มลูคา่สนิทรพัย ์     

สทุธ ิ
หุน้สามญัTSFC   -  -  -  9,479,890.00  9,525,640.00  0.06 
  -  -  -  9,479,890.00  9,525,640.00  0.06 

 
   ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 กองทุนสาํรองเลียงชพีฯ มเีงนิลงทุนของบรษิทัหลกัทรพัย ์เพือธุรกจิ

หลกัทรพัย ์จาํกดั (TSFC) ดงันี 
ชือหลกัทรพัย ์  ราคาทุน  มลูคา่ยุตธิรรม  รอ้ยละของ 

      มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธ ิ
บล. เพือธุรกจิหลกัทรพัย ์จาํกดัหุน้สามญั TSFC  9,479,890.00  9,525,640.00  0.02 
  9,479,890.00  9,525,640.00  0.02 
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กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที 31 ธนัวาคม 2556 
 
   เงนิลงทุนของบรษิทัหลกัทรพัย ์เพือธุรกจิหลกัทรพัย ์จาํกดั แยกตามนโยบายการลงทุน ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2556 ดงันี 
  นโยบายการลงทนุประเภทตราสารหนี  นโยบายการลงทนุประเภทตราสารทุน 

ชือหลกัทรพัย ์  ราคาทนุ    มลูคา่ยตุธิรรม  รอ้ยละของ 
มลูคา่สนิทรพัย ์

สทุธ ิ

 ราคาทนุ  มลูคา่ยตุธิรรม  รอ้ยละของ         
มลูคา่สนิทรพัย ์     

สทุธ ิ
หุน้สามญัTSFC   -  -  -  9,479,890.00  9,525,640.00  0.06 
  -  -  -  9,479,890.00  9,525,640.00  0.06 

 
   มลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กองทุนสาํรองเลียง

ชพีฯ ตามบนัทกึสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน เลขที 035/2553 ซึงนําส่งแนวทางในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของหุ้นสามญั TSFC ดงันี คอืให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญั TSFC โดยใช้ราคาที
ไดม้า (เทา่กบัมลูคา่ทีตราไว)้ ที 10 บาทต่อหุน้ ตามความในประกาศสมาคมที สจก.กช3/2545 ขอ้ 4.1.3 

 
4.2 รายการระหวา่งบุคคลหรอืกจิการทีเกียวขอ้งกนั 

  กองทุนสาํรองเลียงชพีฯ มรีายการระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเกียวขอ้งกนัรวมทุกนโยบายการ
ลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดงันี 

  2556  2555 
ประเภทเงนิลงทนุและสนิทรพัย ์  มลูคา่ยตุธิรรม 

รวมดอกเบียคา้งรบั 
 รอ้ยละของ 

มลูคา่ 
 มลูคา่ยตุธิรรม 

รวมดอกเบียคา้งรบั 
 รอ้ยละของ

มลูคา่ 
  (บาท)  สนิทรพัยส์ทุธ ิ  (บาท)  สนิทรพัยส์ทุธ ิ
1. หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีบรษิทัจดัการและบรษิทัในเครอืของบรษิทั 
       จดัการเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง อาวลัหรอืผูค้ําประกนั 

        

      จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรงุไทย จาํกดั (มหาชน)         
  - เงนิฝากประจาํ ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)  300,460,273.97  0.67  300,459,016.39  0.68 
      จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั         
  - หุน้สามญัธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)  691,512,200.00  1.55  511,682,150.00  1.16 
  - หุน้สามญับรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน)  472,260,000.00  1.06  338,397,225.00  0.77 
      จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน)         
  - เงนิฝากออมทรพัย ์ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน)  307,782,198.66  0.69  -  - 
2. หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเกดิจากการทาํธุรกรรมกบักองทนุทีอยู ่
       ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการเดยีวกนั 

        

 จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรงุไทย จาํกดั (มหาชน)        
  - กองทนุเปิดกรงุไทยตราสารหนี เอฟไอเอฟ 24  -  -  701,100,400.00  1.59 
  - กองทนุเปิดกรงุไทยตราสารหนี เอฟไอเอฟ 32  595,527,320.00  1.33  -  - 
3. หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีนายจา้งเป็นผูอ้อก          
 ผูร้บัรอง อาวลัหรอืผูค้ําประกนั         
 การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย         
  - พนัธบตัร  5,683,691.89  0.01  5,805,209.01  0.01 
 บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจาํกดั          
  - หุน้กู ้  7,585,834.35  0.02  60,049,155.29  0.14 
4. หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีบรษิทัในเครอืนายจา้ง         
 เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง อาวลัหรอืผูค้ําประกนั         
 บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)          
  - หุน้สามญั  384,980,750.00  0.86  372,184,800.00  0.85 

รายงานประจำาปี กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 89



    53 

 

กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที 31 ธนัวาคม 2556 
 
  2556  2555 

ประเภทเงนิลงทนุและสนิทรพัย ์  มลูคา่ยตุธิรรม  รอ้ยละของ  มลูคา่ยตุธิรรม  รอ้ยละของ 
  รวมดอกเบียคา้งรบั  มลูคา่  รวมดอกเบียคา้งรบั  มลูคา่ 
  (บาท)  สนิทรพัยส์ทุธ ิ  (บาท)  สนิทรพัยส์ทุธ ิ
5. หลกัทรพัยท์ีออกใหมซ่ึงบุคคลทีเกียวขอ้งเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์         
 ดงักล่าว         
 จดัการโดยบรษํิท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรงุไทย จาํกดั (มหาชน)         
  - หุน้กู ้บมจ. ทางดว่นกรงุเทพ ครั งที 1/2556 ชุดที 1          
   BECL163A  87,223,673.36  0.20  -  - 
  - หุน้กู ้บมจ. ทางดว่นกรงุเทพ ครั งที 1/2556 ชุดที 2         
   BECL183A  46,408,298.44  0.10  -  - 
  - หุน้กู ้บจก. โตโยตา้ ลสีซิง (ประเทศไทย) ครั งที 2/2556          
   TLT155A  211,901,170.10  0.47  -  - 
  - หุน้กู ้บจก. เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร ครั งที 1/2556          
   CPF178A  45,604,503.18  0.10  -  - 
  3,156,929,913.95  7.06  2,289,677,955.69  5.20 

 
รายการระหวา่งกนัแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดงันี 

  2556 
     นโยบายการลงทนุประเภทตราสารหนี  นโยบายการลงทนุประเภทตราสารทุน 

ประเภทเงนิลงทนุและสนิทรพัย ์  มลูคา่ยตุธิรรม  รอ้ยละของ  มลูคา่ยตุธิรรม  รอ้ยละของ 
  รวมดอกเบียคา้งรบั  มลูคา่  รวมดอกเบียคา้งรบั  มลูคา่ 

  (บาท)  สนิทรพัยส์ทุธ ิ  (บาท)  สนิทรพัยส์ทุธ ิ
1.  หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีบรษิทัจดัการและบรษิทัในเครอืของบรษิทัจดัการ         
     เป็นผูอ้อกผูร้บัรอง อาวลัหรอืผูค้ําประกนั         
      จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)         
  - เงนิฝากประจาํ ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)  300,460,273.97  1.02  - - 
      จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั         
  - หุน้สามญัธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)  -  -  691,512,200.00  4.57 
  - หุน้สามญับรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน)  -  -  472,260,000.00  3.12 
      จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน)         
  - เงนิฝากออมทรพัย ์ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน)  -  -  307,782,198.66  2.03 
2.  หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเกดิจากการทาํธุรกรรมกบักองทนุทีอยูภ่ายใต ้        
     การจดัการของบรษิทัจดัการเดยีวกนั        
      จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรงุไทย จาํกดั (มหาชน)       
  - กองทนุเปิดกรงุไทยตราสารหนี เอฟ ไอ เอฟ 32 595,527,320.00  2.01  -  - 
3.  หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีนายจา้งเป็นผูอ้อก         
     ผูร้บัรอง อาวลัหรอืผูค้ําประกนั        
      การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย        
  - พนัธบตัร 5,683,691.89  0.02  -  - 
      บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจาํกดั        
  - หุน้กู ้ 7,585,834.35  0.02  -  - 
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กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที 31 ธนัวาคม 2556 
 

  2556 
     นโยบายการลงทนุประเภทตราสารหนี  นโยบายการลงทนุประเภทตราสารทุน 

ประเภทเงนิลงทนุและสนิทรพัย ์  มลูคา่ยตุธิรรม  รอ้ยละของ  มลูคา่ยตุธิรรม  รอ้ยละของ 
  รวมดอกเบียคา้งรบั  มลูคา่  รวมดอกเบียคา้งรบั  มลูคา่ 

  (บาท)  สนิทรพัยส์ทุธ ิ  (บาท)  สนิทรพัยส์ทุธ ิ
4.  หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีบรษิทัในเครอืนายจา้ง        
     เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง อาวลัหรอืผูค้ําประกนั        
      บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)         
  - หุน้สามญั -  -  384,980,750.00  2.55 
5.  หลกัทรพัยท์ีออกใหมซ่ึงบุคคลทีเกียวขอ้งเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยด์งักลา่ว        
     จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรงุไทย จาํกดั (มหาชน)        
  - หุน้กู ้บมจ. ทางดว่นกรงุเทพ ครั งที 1/2556 ชดุที 1 BECL163A 87,223,673.36  0.30  -  - 
  - หุน้กู ้บมจ. ทางดว่นกรงุเทพ ครั งที 1/2556 ชดุที 2 BECL183A 46,408,298.44  0.16  -  - 
  - หุน้กู ้บจก. โตโยตา้ ลสีซิง (ประเทศไทย) ครั งที 2/2556 TLT155A 211,901,170.10  0.72  -  - 
  - หุน้กู ้บมจ. เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร ครั งที 1/2556 CPF178A 45,604,503.18  0.15  -  - 
 1,300,394,765.29  4.40  1,856,535,148.66  12.27 

 
  2555 
  นโยบายการลงทนุประเภทตราสารหนี  นโยบายการลงทนุประเภทตราสารทุน 

ประเภทเงนิลงทนุและสนิทรพัย ์  มลูคา่ยตุธิรรม  รอ้ยละของ  มลูคา่ยตุธิรรม  รอ้ยละของ 
  รวมดอกเบียคา้งรบั  มลูคา่  รวมดอกเบียคา้งรบั  มลูคา่ 

  (บาท)  สนิทรพัยส์ทุธ ิ  (บาท)  สนิทรพัยส์ทุธ ิ
1.  หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีบรษิทัจดัการและบรษิทัในเครอืของบรษิทัจดัการ         
     เป็นผูอ้อกผูร้บัรอง อาวลัหรอืผูค้ําประกนั         
      จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)         
  - เงนิฝากประจาํ  300,459,016.39  1.04  - - 
      จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั         
  - หุน้สามญัธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)  -  -  511,682,150.00  3.38 
  - หุน้สามญับรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน)  -  -  338,397,225.00  2.23 
2.  หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเกดิจากการทาํธุรกรรมกบักองทนุทีอยูภ่ายใต ้        
     การจดัการของบรษิทัจดัการเดยีวกนั        
      จดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรงุไทย จาํกดั (มหาชน)       
  - กองทนุเปิดกรงุไทยตราสารหนี เอฟ ไอ เอฟ 24 701,100,400.00  2.43  -  - 
3.  หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีนายจา้งเป็นผูอ้อก         
     ผูร้บัรอง อาวลัหรอืผูค้ําประกนั        
      การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย        
  - พนัธบตัร 5,805,209.01  0.02  -  - 
      บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจาํกดั        
  - หุน้กู ้ 60,049,155.29  0.21  -  - 
4.  หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีบรษิทัในเครอืนายจา้ง        
     เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง อาวลัหรอืผูค้ําประกนั        
      บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)         
  - หุน้สามญั -  -  372,184,800.00  2.46 
 1,067,413,780.69  3.70  1,222,264,175.00  8.07 
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กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที 31 ธนัวาคม 2556 
 

5. เงนิลงทุน 
 5.1 กองทุนสาํรองเลียงชพีฯ มเีงนิลงทุนรวมทุกนโยบายการลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดงันี 
 2556  2555 
 ราคาทนุ  มลูคา่ยตุธิรรม  ราคาทนุ  มลูคา่ยตุธิรรม 
 บาท  บาท  %  บาท  บาท  % 
1.  พนัธบตัร ตั วเงนิคลงั หรอืพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 12,403,840,421.98  12,403,371,855.64  28.21  13,105,779,541.56  13,183,447,354.24  30.41 
2.  เงนิฝากในธนาคารพาณชิย ์หรอืธนาคารอืน            
 ทีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั งขึน 5,532,136,130.74  5,532,136,130.74  12.58  5,211,589,787.36  5,211,589,787.36  12.02 
3.  บตัรเงนิฝากทีธนาคารพาณชิยห์รอืธนาคารอืน            
 ทีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั งขึนเป็นผูอ้อก 717,000,000.00  717,000,000.00  1.63  1,056,000,000.00  1,056,000,000.00  2.44 
4.  ตราสารแหง่หนีทีกองทุนฟืนฟูและพฒันาระบบ            
 สถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก -  -  -  -  -  - 
5.  ตราสารแหง่หนีทีรฐัวสิาหกจิทีมกีฎหมายเฉพาะ            
 จดัตั งขึนเป็นผูอ้อก 113,761,901.69  115,170,308.84  0.26  117,220,018.79  118,343,174.03  0.27 
6.  ตั วแลกเงนิหรอืตั วสญัญาใชเ้งนิทีธนาคารพาณชิย ์            
 หรอืธนาคารอืนทีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั งขึนเป็น    
 ผูร้บัรอง รบัอาวลั หรอืสลกัหลงั 

 
1,238,134.18 

  
- 

  
- 

  
1,238,134.18 

  
- 

  
- 

7.  ตราสารแหง่หนีทีธนาคารพาณชิย ์หรอืธนาคารอืน             
 ทีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั งขึนเป็นผูอ้อก 3,781,999,888.85  3,800,121,094.80  8.64  4,201,892,657.81  4,224,706,159.98  9.74 
8.  ตราสารแหง่หนีทีบรรษทัประกนัสนิเชืออุตสาหกรรม            
 ขนาดยอ่ม บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ
 ไทย บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม บรษิทั 

           

 หลกัทรพัยเ์พือธุรกจิหลกัทรพัย ์จาํกดั หรอืรฐั   
 วสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

           

 นอกจากรฐัวสิาหกจิทีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั งขึน            
 เป็นผูอ้อก/ผูร้บัรอง 383,791,520.81  386,377,257.36  0.88  621,364,090.98  622,384,496.82  1.44 
9.  บตัรเงนิฝากทีบรษิทัเงนิทนุ หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ 
   เป็นผูอ้อก 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

10.  ตราสารแหง่หนีทีบรษิทัเงนิทนุ หรอืบรษิทัเครดติ            
 ฟองซเิอรเ์ป็นผูอ้อก -  -  -  -  -  - 

11.  ตั วแลกเงนิ หรอืตั วสญัญาใชเ้งนิที บรษิทัเงนิทุนหรอื            
 บรษิทัเครดติฟองซเิอรเ์ป็นผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลัหรอืผูส้ลกัหลงั -  -  -  -  -  - 

12.  ตราสารแหง่หนีทีบรษิทัจาํกดัเป็นผูอ้อก 6,331,054,680.23  6,338,303,955.04  14.41  3,423,504,765.75  3,412,714,452.31  7.87 
13.  ตราสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและใบ            
 สาํคญัแสดงสทิธทิีจะซือหน่วยลงทุน 669,972,706.64  686,859,320.00  1.56  732,532,706.64  753,234,400.00  1.74 

14.  ธุรกรรมการซือโดยมสีญัญาขายคนื -  -  -  -  -  - 
15.  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ -  -  -  -  -  - 
16.  หุน้บุรมิสทิธแิละใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจะซือหุน้บุรมิสทิธ ิ -  -  -  -  -  - 
17.  หุน้และใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจะซือหุน้ 13,558,549,565.41  13,995,033,488.00  31.83  11,424,473,845.36  14,772,833,598.00  34.07 
18.  หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืนตามทีสาํนกังานประกาศกาํหนด -  -  -  -  -  - 

    รวมเงนิลงทนุ 43,493,344,950.53  43,974,373,410.42  100.00  39,895,595,548.43  43,355,253,422.74  100.00 
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กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที 31 ธนัวาคม 2556 
 
5.2 เงนิลงทุนแยกตามนโยบายการลงทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดงันี 

นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี 
 2556  2555 
 ราคาทุน  มลูคา่ยตุธิรรม  ราคาทุน  มลูคา่ยตุธิรรม 
 บาท  บาท  %  บาท  บาท  % 
1. พนัธบตัร ตั วเงนิคลงั หรอืพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 11,898,672,981.83  11,898,200,418.59  41.00  13,105,779,541.56  13,183,447,354.24  46.50 
2. เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารอืนทีมกีฎหมายเฉพาะ            
 จดัตั งขึน 5,118,171,182.96  5,118,171,182.96  17.64  4,983,671,765.91  4,983,671,765.91  17.57 
3. บตัรเงนิฝากทีธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารอืนทีมกีฎหมาย            
 เฉพาะจดัตั งขึนเป็นผูอ้อก 717,000,000.00  717,000,000.00  2.47  1,056,000,000.00  1,056,000,000.00  3.72 
4. ตราสารแหง่หนีทีกองทุนฟืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ            
 เป็นผูอ้อก -  -  -  -  -  - 
5. ตราสารแหง่หนีทีรฐัวสิาหกจิทีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั งขึน            
 เป็นผูอ้อก 113,761,901.69  115,170,308.84  0.40  117,220,018.79  118,343,174.03  0.42 
6. ตั วแลกเงนิหรอืตั วสญัญาใชเ้งนิทีธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคาร            
    อืนทีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั งขึนเป็น ผูร้บัรอง รบัอาวลั หรอื            
 สลกัหลงั 1,238,134.18  -  -  1,238,134.18  -  - 
7. ตราสารแหง่หนีทีธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารอืน ทีมกีฎหมาย            
 เฉพาะจดัตั งขึนเป็นผูอ้อก 3,781,999,888.85  3,800,121,094.80  13.09  4,201,892,657.81  4,224,706,159.98  14.90 
8. ตราสารแหง่หนีทีบรรษทัประกนัสนิเชืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม            
 บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย บรรษทัเงนิทุน            
 อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม บรษิทัหลกัทรพัยเ์พือธุรกจิ            
 หลกัทรพัย ์จาํกดั หรอืรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีาร            
 งบประมาณนอกจากรฐัวสิาหกจิทีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั งขึน            
 เป็นผูอ้อก/ผูร้บัรอง 383,791,520.81  386,377,257.36  1.33  621,364,090.98  622,384,496.82  2.20 
9. บตัรเงนิฝากทีบรษิทัเงนิทุน หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอรเ์ป็นผูอ้อก -  -  -  -  -  - 

10. ตราสารแหง่หนีทีบรษิทัเงนิทุน หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอรเ์ป็น            
 ผูอ้อก -  -  -  -  -  - 
11. ตั วแลกเงนิ หรอืตั วสญัญาใชเ้งนิที บรษิทัเงนิทุนหรอืบรษิทั            
 เครดติฟองซเิอรเ์ป็นผูร้บัรองผูร้บัอาวลัหรอืผูส้ลกัหลงั -  -  -  -  -  - 
12. ตราสารแหง่หนีทีบรษิทัจาํกดัเป็นผูอ้อก 6,331,054,680.23  6,338,303,955.04  21.84  3,423,504,765.75  3,412,714,452.31  12.04 
13. ตราสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจะซือ            
 หน่วยลงทุน 631,332,706.64  648,219,320.00  2.23  732,532,706.64  753,234,400.00  2.65 
14. ธุรกรรมการซือโดยมสีญัญาขายคนื -  -  -  -  -  - 
15. ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ -  -  -  -  -  - 
16. หุน้บุรมิสทิธแิละใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจะซือหุน้บุรมิสทิธ ิ -  -  -  -  -  - 
17. หุน้และใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจะซือหุน้ -  -  -  -  -  - 
18. หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืนตามทีสาํนกังานประกาศกําหนด -  -  -  -  -  - 

               รวมเงนิลงทุน 28,977,022,997.19  29,021,563,537.59  100.00  28,243,203,681.62  28,354,501,803.29  100.00 
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กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที 31 ธนัวาคม 2556 
 
  นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน 

 2556  2555 
 ราคาทุน  มลูคา่ยตุธิรรม  ราคาทุน  มลูคา่ยตุธิรรม 
 บาท  บาท  %  บาท  บาท  % 
1.  พนัธบตัร ตั วเงนิคลงั หรอืพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 505,167,440.15  505,171,437.05  3.38  -  -  - 
2. เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารอืนทีมกีฎหมายเฉพาะ            
 จดัตั งขึน 413,964,947.78  413,964,947.78  2.77  227,918,021.45  227,918,021.45  1.52 
3.  บตัรเงนิฝากทีธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารอืนทีมกีฎหมายเฉพาะ            
 จดัตั งขึนเป็นผูอ้อก -  -  -  -  -  - 
4.  ตราสารแหง่หนีทีกองทุนฟืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิเป็น            
 ผูอ้อก -  -  -  -  -  - 
5.  ตราสารแหง่หนีทีรฐัวสิาหกจิทีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั งขึนเป็นผูอ้อก -  -  -  -  -  - 
6.  ตั วแลกเงนิหรอืตั วสญัญาใชเ้งนิทีธนาคารพาณิชยห์รอืธนาคารอืน            
 ทีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั งขึนเป็นผูร้บัรอง รบัอาวลั หรอืสลกัหลงั -  -  -  -  -  - 
7.  ตราสารแหง่หนีทีธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารอืนทีมกีฎหมาย            
 เฉพาะจดัตั งขึนเป็นผูอ้อก -  -  -  -  -  - 
8.  ตราสารแหง่หนีทีบรรษทัประกนัสนิเชืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม            
 บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย บรรษทัเงนิทุน            
 อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม บรษิทัหลกัทรพัยเพือธุรกจิ หลกัทรพัย ์            
 จาํกดัหรอืรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ            
 นอกจากรฐัวสิาหกจิทีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั งขึนเป็นผูอ้อก/ผูร้บัรอง -  -  -  -  -  - 
9.  บตัรเงนิฝากทีบรษิทัเงนิทุน หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอรเ์ป็นผูอ้อก -  -  -  -  -  - 

10. ตราสารแหง่หนีทีบรษิทัเงนิทุน หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์            
 เป็นผูอ้อก -  -  -  -  -  - 
11. ตั วแลกเงนิ หรอืตั วสญัญาใชเ้งนิที บรษิทัเงนิทุนหรอืบรษิทั            
 เครดติฟองซเิอรเ์ป็นผูร้บัรองผูร้บัอาวลัหรอืผูส้ลกัหลงั -  -  -  -  -  - 
12. ตราสารแหง่หนีทีบรษิทัจาํกดัเป็นผูอ้อก -  -  -  -  -  - 
13. ตราสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจะซือ            
 หน่วยลงทุน 38,640,000.00  38,640,000.00  0.26  -  -  - 
14. ธุรกรรมการซือโดยมสีญัญาขายคนื -  -  -  -  -  - 
15. ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ -  -  -  -  -  - 
16. หุน้บุรมิสทิธแิละใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจะซือหุน้บรุมิสทิธ ิ -  -  -  -  -  - 
17. หุน้และใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจะซือหุน้ 13,558,549,565.41  13,995,033,488.00  93.59  11,424,473,845.36  14,772,833,598.00  98.48 
18. หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืนตามทีสาํนกังานประกาศกําหนด -  -  -  -  -  - 

              รวมเงนิลงทุน 14,516,321,953.34  14,952,809,872.83  100.00  11,652,391,866.81  15,000,751,619.45  100.00 
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กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที 31 ธนัวาคม 2556 
 
6. สาํรองคา่เผือการลดราคาหลกัทรพัย ์
  กองทุนสํารองเลียงชพีฯ ไดต้ั งสํารองค่าเผือการลดราคาหลกัทรพัยส์ําหรบัเงนิลงทุนทีผดินัดชําระคนื

เงนิตน้และดอกเบีย, ถูกระงบักจิการโอนหน่วยงานกํากบัดแูลบางส่วนใหเ้ท่ากบัศนูยต์ั งแต่ปี 2540 และ 2541 
สาํหรบัเงนิลงทุนดงัต่อไปนี 

 บาท 
 2556  2555 
สาํรองคา่เผือการลดราคาหลกัทรพัย ์    
หุน้สามญั    
 บมจ.เงนิทุน เอกธนกจิ 3,089,240.00  3,089,240.00 
 บมจ.เงนิทุนหลกัทรพัยแ์ปซฟิิกไฟแนนซ ์ 2,943,000.00  2,943,000.00 
หุน้กู ้    
 บมจ.เงนิทุน ไทยธาํรง 8,195,442.93  8,195,442.93 
 บมจ.เงนิทุนหลกัทรพัย ์ธนนคร 71,430,000.00  71,430,000.00 
 บมจ.เดอะ เอม็ กรุ๊ป 39,928,000.00  39,928,000.00 
ตั วสญัญาใชเ้งนิ    
 บมจ.เงนิทุนหลกัทรพัย ์สยามซติีซนิดเิคท/อาวลั 6,593,940.00  6,593,940.00 
 132,179,622.93  132,179,622.93 

 
  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 หลกัทรพัยท์ีผดินัดชาํระหนีดงักล่าวจาํนวน 132,179,622.93 
บาท แยกรายนโยบายดงันี 
 2556  2555 

 ราคาทุน 
ของหลกัทรพัย ์

บาท 

 มลูคา่ยุตธิรรม 
บาท 

 ราคาทุน 
ของหลกัทรพัย ์

บาท 

 มลูคา่ยุตธิรรม 
บาท 

นโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี 101,571,770.09  -  101,571,770.09  - 
นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน 30,607,852.84  -  30,607,852.84  - 
 132,179,622.93  -  132,179,622.93  - 

 
7. เจา้หนี - เชค็หมดอาย ุ
  เจ้าหนี  - เช็คหมดอายุคือเช็คทีจ่ายให้กับสมาชิกทีสินสมาชิกภาพหรือผู้ร ับประโยชน์แต่สมาชิก 

ไมนํ่ามาขึนเงนิเกนิ 6 เดอืน 
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8. สญัญาการจดัการกองทุน 
   เมือวนัที 29 ธนัวาคม 2553 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน), บรษิทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุนกสกิรไทย จํากดั, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (เดมิจดัการโดย 
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) จํากดั ตั งแต่วนัที 1 มกราคม 2556 จนถงึวนัที 31 
กรกฎาคม 2556 ต่อมามกีารควบรวมกบับรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั) และ
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนเอม็เอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) ไดร้บัการแต่งตั งใหเ้ป็นบรษิทัจดัการกองทุนฯ สญัญา
มอีาย ุ3 ปี ตั งแต่วนัที 1 มกราคม 2554 ถงึวนัที 31 ธนัวาคม 2556 โดยคดิคา่ธรรมเนียมจดัการกองทุนตามอตัรา
ทีกําหนดในสญัญาแต่งตั งบรษิทัจดัการกองทุนโดยจะคํานวณค่าจดัการกองทุน จากมูลค่าสนิทรพัย์สุทธขิอง
กองทุนเฉพาะสว่นทีอยูภ่ายใตก้ารจดัการและบรหิารงานของแต่ละกองทุนและลงบญัชทุีกวนั Trade Date สะสม
ยอดตั งแต่วนัเริมตน้บญัชจีนถงึวนัสินสดุรอบปีบญัชปีีต่อปี โดยเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมเป็นรายปี 
  เมือวนัที 30 พฤศจกิายน 2554 คณะกรรมการกองทุนไดม้มีตใิหเ้ลกิสญัญาจา้งกบับรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจํากดั (มหาชน) เนืองดว้ยพจิารณาว่าการบรหิารนโยบายการลงทุนประเภทตรา
สารทุนไดอ้ตัราผลตอบแทนจดัการกองทุนน้อยกว่าอตัราเทยีบวดัทีกําหนดในสญัญาเป็นระยะเวลาสามไตร
มาสตดิต่อกนั โดยใหบ้รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) จํากดั บรหิารจดัการกองทุน
แทนตั งแต่วนัที 1 ธนัวาคม 2554 ถงึวนัที 31 มนีาคม 2555 โดยแยกเป็นส่วนของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 1 
  เมือวนัที 28 กุมภาพนัธ ์2555 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั ไดร้บัการแต่งตั งให้
เป็นบรษิทัจดัการกองทุนฯ สญัญามอีายุ 2 ปี ตั งแต่วนัที 1 เมษายน 2555 ถงึวนัที 31 มนีาคม 2557 โดยคดิ
คา่ธรรมเนียมจดัการกองทุนตามอตัราทีกาํหนดในสญัญาแต่งตั งบรษิทัจดัการกองทุนโดยจะคาํนวณค่าจดัการ
กองทุน จากมูลค่าสนิทรพัย์สุทธิของกองทุนเฉพาะส่วนทีอยู่ภายใต้การจดัการและบรหิารงานของแต่ละ
กองทุนและลงบญัชทุีกวนั Trade date โดยจะคดิค่าจดัการกองทุนตามระยะเวลาทีบรหิารตามปีปฏทินิดงันี 
ในปี 2555 คดิค่าธรรมเนียมจดัการกองทุนเป็นระยะเวลา 9 เดอืน (ตั งแต่วนัที 1 เมษายน 2555 ถงึวนัที 31 
ธนัวาคม 2555) และในปี 2556 คดิค่าธรรมเนียมการจดัการเตม็ปี (ตั งแต่วนัที 1 มกราคม 2556 ถงึวนัที 31 
ธนัวาคม 2556) และในปี 2557 คดิค่าธรรมเนียมจดัการเป็นระยะเวลา 3 เดอืน (ตั งแต่วนัที 1 มกราคม 2557 
ถงึวนัที 31 มนีาคม 2557) 
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  คา่ธรรมเนียมจดัการกองทุน สาํหรบัแต่ละปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย : - 

  บาท 
  2556  2555 
  นโยบายการลงทุน  นโยบายการลงทุน     
  ประเภทตราสารหนี  ประเภทตราสารทุน  รวม   
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน         
  กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  -  -  -  - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน         
  กสกิรไทย จาํกดั   -  -  -  - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน          
  ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั  -  44,936,276.33  44,936,276.33  65,982,566.35 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน          
  ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 1  -  -  -  4,047,095.94 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม         
 บวัหลวง จาํกดั  -  -  -  66,900,570.28 
  -  44,936,276.33  44,936,276.33  136,930,232.57 

 
9. สญัญาผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
   เมือวนัที 29 ธนัวาคม 2553 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากดั (มหาชน) ได้รบัการแต่งตั งเป็นผูร้บัฝาก

ทรพัย์สนิ สญัญามอีายุ 3 ปี ตั งแต่วนัที 1 มกราคม 2554 ถงึวนัที 31 ธนัวาคม 2556 โดยธนาคารจะไดร้บั
คา่ธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยส์นิทุกสินเดอืน คาํนวณโดยใชม้ลูค่าสนิทรพัยส์ุทธยิกมาตน้งวดของแต่ละเดอืน
เป็นฐานและใชอ้ตัราตามทีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั งผูร้บัฝากทรพัยส์นิทีเป็นอตัราทีรวมภาษมีลูคา่เพิมแลว้ 

 
10. คา่สอบบญัช ี
   กองทุนสาํรองเลียงชพีฯ เป็นผูร้บัผดิชอบคา่สอบบญัชขีองกองทุนฯ 
 
11. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนสมาชกิ 
   กองทุนสาํรองเลียงชพีฯ เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนสมาชกิของกองทุนฯ 
 
12. การเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัเครืองมอืทางการเงนิ 

 12.1 นโยบายการบญัชสีาํหรบัเครืองมอืทางการเงนิ 
   นโยบายการบญัชทีีสาํคญัและวธิปีฏบิตัทิางบญัช ีการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิและหนีสนิ

ทางการเงนิ การวดัมลูคา่ การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายของเครืองมอืทางการเงนิไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 2 
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 12.2 การบรหิารความเสียงทางการเงนิสาํหรบัเครืองมอืทางการเงนิ 
   กองทุนสํารองเลียงชพีบรหิารความเสียงทางการเงนิทีอาจเกดิขึนในสนิทรพัยท์างการเงนิจาก

การลงทุน โดยใชน้โยบายการลงทุนและระบบการจดัการและการควบคุมภายใน กองทุนสาํรองเลียงชพี
มกีารใชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพือป้องกนัความเสียง 

 
 12.3 มลูคา่ยตุธิรรม 
   เงนิลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ส่วนราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิอืนและหนีสนิ

ทางการเงนิไมแ่ตกต่างไปจากมลูคา่ยตุธิรรมอยา่งมสีาระสาํคญั 
 

12.4 ความเสียงดา้นการใหส้นิเชือ 
 ความเสียงดา้นการใหส้นิเชือ คอื ความเสียงทีเกดิจากการผดินัดชําระหนีเงนิต้นและดอกเบีย
ของผู้ออกตราสาร และ/หรอืผู้รบัรอง ผู้อาวลั ผูค้ําประกนั หรอืคู่สญัญาในการทําธุรกรรม (Counter 
Party) กองทุนสาํรองเลียงชพีฯ บรหิารความเสียงทีอาจเกดิขึนจากการลงทุน โดยการกําหนดนโยบาย
บรหิารความเสียง เชน่ การกระจายประเภทของการลงทุน และการวเิคราะหฐ์านะของกจิการทีจะลงทุน
แลว้วา่เป็นบรษิทัทีมพีืนฐานดแีละมฐีานะการเงนิมั นคง 

 
12.5 ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

 ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน คอื ความเสียงทีเกดิจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน
เงนิตราต่างประเทศ ซึงอาจจะทาํใหเ้กดิการเปลียนแปลงต่อมลูค่าตราสารทางการเงนิ ความผนัผวนต่อ
รายไดห้รอืมูลค่าของสนิทรพัย์และหนีสนิทางการเงนิ กองทุนสํารองเลียงชพีฯ บรหิารความเสียงใน
กรณีทีกองทุนสํารองเลียงชพีฯ ลงทุนในตราสารหนีระยะสั นต่างประเทศ และกองทุนสํารองเลียงชพีฯ 
ไดเ้ขา้ทาํสญัญาซือขายเงนิตราต่างประเทศต่างสกุลเงนิ และสญัญาซือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
เพือช่วยในการบรหิารความเสียงทีเกดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศซึง
นโยบายของกองทุนสํารองเลียงชพีฯ กําหนดให้ต้องทําสญัญาซือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
ดงักล่าว โดยครอบคลุมเงนิตราต่างประเทศทีคาดว่าจะต้องจ่ายโดยพจิารณาในแต่ละรายการค้าทีมี
สาระสาํคญั 

   ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กองทุนสาํรองเลียงชพีฯ ไม่มสีญัญาซือขายเงนิตรา
ต่างประเทศลว่งหน้าคงเหลอื 
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 12.6 ความเสียงทีเกดิจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย  

 ความเสียงทีเกดิจากความผนัผวนของราคาตราสารหนีอนัเนืองมาจากการเปลียนแปลงของอตัรา
ผลตอบแทน ส่งผลใหร้าคาของตราสารหนีทีผูล้งทุนถอือยู่เปลียนแปลงไปในทศิทางตรงกนัขา้ม เช่น 
เมืออตัราผลตอบแทนลดลงมลูค่าพนัธบตัรและหรอืหุน้กูก้จ็ะมรีาคาเพิมสงูขึน กองทุนสาํรองเลียงชพีฯ 
กจ็ะไดร้บัผลตอบแทนในรูปของกําไรจากการตรีาคาหลกัทรพัย ์แต่ถา้อตัราผลตอบแทนเพิมสงูขึน จะ
ทาํใหร้าคาพนัธบตัรและหรอืหุน้กูน้ั นลดลงกองทุนกจ็ะเกดิผลขาดทุนขึนได ้โดยตราสารหนีทีมอีายุยาว 
จะมผีลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราผลตอบแทนมากกว่าตราสารหนีทีมอีายุสั นกว่าและตรา
สารหนีทีมอีายุยาวเท่ากนั กจ็ะมผีลในดา้นราคาทีแตกต่างกนัดว้ย โดยตราสารทีมกีารจ่ายดอกเบียสูง
กวา่จะมคีวามผนัผวนของราคาน้อยกวา่ตราสารหนีทีมกีารจ่ายดอกเบียตํากวา่ กองทุนสาํรองเลียงชพีฯ 
ไดจ้ดัใหม้กีารคาํนวณหาอายเุฉลีย (Duration) ของตราสารทีลงทุน และการวเิคราะหผ์ลกระทบจากการ
เปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย (Sensitivity) และทาํการปรบัพอรต์การลงทุนใหม้อีายุเฉลียของตราสาร
ลดลงเมืออตัราดอกเบียมแีนวโน้มปรบัตวัเพิมขึนหรอืขยายอายุเฉลียของตราสาร เมืออตัราดอกเบียมี
แนวโน้มปรบัลดลง 

 
 12.7 ความเสียงดา้นสภาพคลอ่ง 

 ความเสียงทีเกิดขึนจากการขาดสภาพคล่องในการซือขายหลกัทรัพย์นั น โดยทีกองทุนไม่
สามารถจาํหน่ายหลกัทรพัยน์ั นๆ ไดใ้นจงัหวะเวลาและราคาทีเหมาะสมได ้หรอืหากตอ้งการจะซือขาย
จรงิตอ้งมกีารเพิมหรอืลดราคา เพือใหม้กีารตกลงซือหลกัทรพัย ์หรอืไมส่ามารถซือขายตราสารได ้ทั งนี
สภาพคล่องของหลักทรพัย์อาจจะขึนอยู่กับความต้องการของผู้ซือ และผู้ขาย ณ ขณะนั นๆ หรือ 
คุณภาพของหลกัทรพัยด์ว้ย กองทุนสาํรองเลียงชพีฯ บรหิารความเสียงดา้นสภาพคล่องโดยลงทุนสว่น
ใหญ่ในหลกัทรพัยท์ีมสีภาพคล่องพอสมควร ทั งนีความเสียงในดา้นสภาพคล่องของกองทุนสาํรองเลียง
ชพีมาจากการจดัเตรยีมเงนิเพือจ่ายคนืสมาชกิลาออกหรอืเกษยีณอายุหรอืการโอนยา้ยกองทุนออก ซึง
กองทุนจะทราบลว่งหน้าทาํใหส้ามารถขายหลกัทรพัยส์ภาพคลอ่งไดเ้พยีงพอกบัการจา่ยคนื 
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กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที 31 ธนัวาคม 2556  
 
 12.8 ความเสียงจากการผดินดัชาํระดอกเบียหรอืเงนิตน้ของตราสารหนี  

 เป็นความเสียงทีเกดิจากผูอ้อกตราสารไม่สามารถชําระดอกเบียหรอืชําระคนืเงนิต้นไดเ้ตม็ตาม
จาํนวนเงนิ หรอืตามระยะเวลาทีไดก้ําหนดไว ้ทาํใหไ้มส่ามารถจ่ายคนืตามภาระผกูพนัทางการเงนิต่างๆ 
ได ้โดยความเสียงประเภทนีอาจพจิารณาไดจ้ากอนัดบัความน่าเชือถอื (Credit Rating) ของบรษิทัผูอ้อก
และ/หรอืของตราสารหนี ซึงสะทอ้นออกมาในรปูของอตัราผลตอบแทนทีเพิมขึนจากผลตอบแทนของตรา
สารหนีทีปลอดความเสียง ความเสียงชนิดนีอาจลดลงได้ หากตราสารหนีนั นมีการระบุ Protective 
Covenants ไวต้ั งแต่ตน้และมกีารตดิตามและดาํเนินการแกไ้ขทนัททีีมกีารละเมดิ กองทุนสาํรองเลียงชพีฯ 
ลงทุนในตราสารหนีโดยพจิารณาจากอนัดบัความน่าเชือถอื ผลประกอบการในอดตี รวมทั งประมาณการ
ผลประกอบการในอนาคตเพือพจิารณาถงึความสามารถในการจ่ายคนืหนี ทั งนีพจิารณาเลอืกลงทุนใน
ตราสารทีมอีนัดบัความน่าเชือถอืในระดบั Investment Grade และลดความเสียงโดยการกระจายการ
ลงทุน เพือไม่ให้มกีารกระจุกตวัในบรษิัทหนึงๆ หรอืกลุ่มอุตสาหกรรมหนึงๆ มากเกินไป และมกีาร
กาํหนดวงเงนิ Company Limit, Sector Limit เพือจาํกดัวงเงนิลงทุนในแต่ละบรษิทั 

 
13. รายไดอ้ืนนอกเหนือจากการลงทุน 
  รายไดอ้ืนนอกเหนือจากการลงทุน กองทุนฯ นํามาคาํนวณเป็นจาํนวนหน่วยจดัสรรใหแ้ก่สมาชกิทุกคน

แยกตามรายนายจา้งของแต่ละนโยบายการลงทุนนั นในสว่นของกองทุน (โดยทีมลูคา่ต่อหน่วยไมเ่ปลียนแปลง) 
ทั งนี เพือให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ที สข/น. 
23/2552 

 
14. การคงเงนิไวใ้นกองทุนและการขอรบัเงนิจากกองทุนเป็นงวด 

  การคงเงนิไวใ้นกองทุน 
  สมาชกิทีสินสุดสมาชกิภาพโดยพน้สภาพจากการเป็นพนักงานตามขอ้บงัคบักองทุนสํารองเลียงชพีฯ

และได้แสดงเจตนาขอคงเงนิทีมสีทิธไิด้รบัจากกองทุนไว้ทั งจํานวนในกองทุนก่อนสินสมาชกิภาพ สมาชกิ
สามารถคงเงนิไวไ้ดจ้นกว่าสมาชกิจะขอยกเลกิการคงเงนิไวใ้นกองทุน และสมาชกิมสีทิธไิดร้บัผลประโยชน์
จากการนําเงนิทีคงไวใ้นกองทุนไปบรหิารจดัการ โดยสมาชกิไมต่อ้งจ่ายเงนิสะสมและนายจา้ง ไมต่อ้งจ่ายเงนิ
สมทบสาํหรบัสมาชกิผูน้ั นเขา้กองทุนอกี ในกรณ ีกองทุนเป็นอนัตอ้งเลกิใหร้ะยะเวลาการคงเงนิสินสดุลง 
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กองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแล้ว 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที 31 ธนัวาคม 2556  
 
  การขอรบัเงนิจากกองทุนเป็นงวด 

 สมาชกิทีสินสุดสมาชกิภาพโดยการเกษียณอายุตามข้อบงัคบักองทุนสํารองเลียงชีพฯและได้แสดง
เจตนาขอรบัเงนิจากกองทุนเป็นงวดก่อนสินสุดสมาชกิภาพ สาํหรบัสมาชกิทีขอรบัเงนิจากกองทุนเป็นงวดม◌ี
สทิธทิีจะขอรบัเงนิเป็นระยะเวลาตามหลกัเกณฑ์และวธิปีฎบิตัทิีสมาคมบรษิทัจดัการกําหนด และยงัคงเป็น
สมาชกิกองทุนต่อไปไดต้ามระยะเวลาทีกําหนดไว ้และสมาชกิมสีทิธไิด้รบัผลประโยชน์จากการนําเงนิของ
สมาชกิทีมอียู่ในกองทุนไปบรหิารจดัการโดยสมาชกิไม่ต้องจ่ายเงนิสะสมและนายจา้ง ไม่ต้องจ่ายเงนิสมทบ
สาํหรบัสมาชกินั นเขา้กองทุนอกี ในกรณ ีกองทุนเป็นอนัตอ้งเลกิใหร้ะยะเวลาการขอรบัเป็นงวดสินสดุลง 

 
15. การอนุมตังิบการเงนิ 

  งบการเงนินีไดร้บัการอนุมตัใิหอ้อกงบการเงนิโดยคณะกรรมการกองทุนสํารองเลียงชพีพนักงานการ
ไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย ซึงจดทะเบยีนแลว้ เมือวนัที 31 มกราคม 2557 
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INVESTMENT

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจปี 2556 และแนวโน้มปี 2557

 บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ากัด

 บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

 บลจ. บัวหลวง จ�ากัด
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เศรษฐกิจไทยปี 2556

ภาวะเศรษฐกิจปี 2557
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ภาวะตลาดหุ้นปี 2556
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ภาวะตลาดหุ้นปี 2557

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยปี 2556
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แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ไทยปี 2557



บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

สรุปภาวะเศรษฐกิจปี 2556

แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยปี 2557
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กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซ่ึงจดทะเบียนแลว 
คาดการณภาวะเศรษฐกิจ ป 2557 
 
ภาวะเศรษฐกิจโลก 
จากคาดการณของ IMF อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในป 2557 นี้ การขยายตัวท่ีดีข้ึนจะถูก
ขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลว (Developed Market) นําโดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาท่ีมีการ
ฟนตัวไดตอเนื่อง และเศรษฐกิจของกลุมประเทศ EU ท่ีฟนตัวข้ึนจากภาวะถดถอย ในขณะท่ีเศรษฐกิจของ
ประเทศเกิดใหม (Emerging Market) จะมีอัตราการขยายตัวท่ีชะลอลง  
เศรษฐกิจสหรัฐฯนั้นมีการฟนตัวอยางเห็นไดชัด ไมวาจะเปนอัตราการวางงานท่ีทยอยปรับลง ยอดขายบาน
ปรับตัวดีข้ึน การจับจายใชสอยของประชาชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน แตมีความเสี่ยงจากปญหางบประมาณและ
เพดานหนี้สาธารณะ และการปรับลดวงเงินกระตุนเศรษฐกิจ (QE Tapering) ซ่ึงโดยรวมแลว สหรัฐนาจะฟน
ตัวแบบคอยเปนคอยไป  
เศรษฐกิจกลุมประเทศ EU นั้นไดฟนตัวจากภาวะถดถอยไดใน Q3/2556 สวนในปหนาโดยรวมแลวจะคาดวา 
GDP ของ EU จะขยายตัวเพียงเล็กนอย ซ่ึงถือเปนสัญญาณท่ีดีข้ึน แตการฟนตัวนั้นยังมีความเสี่ยงในแงของ
ความตอเนื่องเพราะอัตราการวางงานท่ียังอยูในระดับสูงท่ี 12.2% อีกท้ังยังมีปญหาการขาดดุลของภาครัฐ 
สถาบันการเงินท่ีมีเงินกองทุนตํ่าและธุรกิจภาคเอกชนท่ีประสบภาวะขาดทุนหรือลมละลายตองใชเวลาแกไขอีก
นาน ดังนั้น โอกาสท่ีเศรษฐกิจของกลุม EU จะฟนตัวไดรวดเร็วนั้นไมนาจะเกิดข้ึนในเร็ววัน 
เศรษฐกิจญ่ีปุน การฟนตัวตองใหเวลากับนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ Abenomics วาจะแกไขและกระตุน
เศรษฐกิจใหกลับมาขยายตัวในระดับปละ 3-4% ได ในอีก 5 ปขางหนาหรือไม ถึงแมวาธนาคารกลางญ่ีปุนจะ
ทําการอัดฉีดเม็ดเงินจํานวนมาก ซ่ึงสงผลใหคาเงินเยนออนคาลง แตปริมาณการสงออกของญ่ีปุนกลับไม
กระเต้ืองข้ึน จึงยังมีความไมแนนอนอีกมากในอนาคตของเศรษฐกิจญ่ีปุน  
เศรษฐกิจจีน มีการชะลอตัวลงในชวงท่ีผานมา แต GDP จีนก็นาจะขยายตัวไดเกิน 7% ในป 2557 โดยความ
เสี่ยงของเศรษฐกิจจีนนั้นคือ ความไดเปรียบของจีนดานตนทุนการผลิตตํ่ากําลังจะหมดไป จากความเขมงวด
ของภาครัฐท่ีตองการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและมาตรฐานอุตสาหกรรม เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
เพ่ิมคุณภาพของสินคา ทําใหในปจจุบันมีหลายประเทศท่ีสามารถผลิตไดถูกกวาจีน นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอ่ืนท่ี
ยังมีความไมชัดเจนอยูอีก โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับภาวะสินเชื่อในจีนซ่ึงไมคอยมีการเปดเผยมากนัก เปน
ความเสี่ยงท่ีตองจับตาสําหรับเศรษฐกิจจีน  
ภาวะเศรษฐกิจไทย   
จากการคาดการณของสศค. คาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2557 คาดวาจะขยายตัวได 5.1 % โดยมีแรงขับเคลื่อน
หลักจากการใชจายภาคเอกชนท่ีมีแนวโนมเรงข้ึน การสงออกท่ีฟนตัว และแรงกระตุนจากการลงทุนภาครัฐ 
สวนการบริโภคภาคเอกชนจะฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป  
การลงทุนภาคเอกชนคาดวาจะกลับมาฟนตัวไดชัดเจนข้ึนโดยคาดวาจะขยายตัว 9.5% จากปจจัยสนับสนุน
สําคัญ อาทิ ความจําเปนในการลงทุนปรับโครงสรางการผลิตเพ่ือรองรับปญหาการขาดแคลนแรงงาน และการ
ท่ีประเทศไทยยังมีศักยภาพเปนฐานการผลิต นอกจากนี้ อัตราดอกเบ้ียท่ีคาดวาจะยังอยูในระดับตํ่าจะยังคง
เอ้ือตอการใชจายของภาคเอกชน 
การใชจายภาครัฐและการลงทุนภาครัฐ จะขยายตัวจากการเบิกจายเม็ดเงินตามแผนการลงทุนในโครงสราง
พ้ืนฐานของรัฐท่ีคาดวาจะเริ่มเบิกจายไดตั้งแตป 2557 เปนตนไป  
 

 
 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซ่ึงจดทะเบียนแลว 
คาดการณภาวะเศรษฐกิจ ป 2557 
 
ภาวะเศรษฐกิจโลก 
จากคาดการณของ IMF อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในป 2557 นี้ การขยายตัวท่ีดีข้ึนจะถูก
ขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลว (Developed Market) นําโดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาท่ีมีการ
ฟนตัวไดตอเนื่อง และเศรษฐกิจของกลุมประเทศ EU ท่ีฟนตัวข้ึนจากภาวะถดถอย ในขณะท่ีเศรษฐกิจของ
ประเทศเกิดใหม (Emerging Market) จะมีอัตราการขยายตัวท่ีชะลอลง  
เศรษฐกิจสหรัฐฯนั้นมีการฟนตัวอยางเห็นไดชัด ไมวาจะเปนอัตราการวางงานท่ีทยอยปรับลง ยอดขายบาน
ปรับตัวดีข้ึน การจับจายใชสอยของประชาชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน แตมีความเสี่ยงจากปญหางบประมาณและ
เพดานหนี้สาธารณะ และการปรับลดวงเงินกระตุนเศรษฐกิจ (QE Tapering) ซ่ึงโดยรวมแลว สหรัฐนาจะฟน
ตัวแบบคอยเปนคอยไป  
เศรษฐกิจกลุมประเทศ EU นั้นไดฟนตัวจากภาวะถดถอยไดใน Q3/2556 สวนในปหนาโดยรวมแลวจะคาดวา 
GDP ของ EU จะขยายตัวเพียงเล็กนอย ซ่ึงถือเปนสัญญาณท่ีดีข้ึน แตการฟนตัวนั้นยังมีความเสี่ยงในแงของ
ความตอเนื่องเพราะอัตราการวางงานท่ียังอยูในระดับสูงท่ี 12.2% อีกท้ังยังมีปญหาการขาดดุลของภาครัฐ 
สถาบันการเงินท่ีมีเงินกองทุนตํ่าและธุรกิจภาคเอกชนท่ีประสบภาวะขาดทุนหรือลมละลายตองใชเวลาแกไขอีก
นาน ดังนั้น โอกาสท่ีเศรษฐกิจของกลุม EU จะฟนตัวไดรวดเร็วนั้นไมนาจะเกิดข้ึนในเร็ววัน 
เศรษฐกิจญ่ีปุน การฟนตัวตองใหเวลากับนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ Abenomics วาจะแกไขและกระตุน
เศรษฐกิจใหกลับมาขยายตัวในระดับปละ 3-4% ได ในอีก 5 ปขางหนาหรือไม ถึงแมวาธนาคารกลางญ่ีปุนจะ
ทําการอัดฉีดเม็ดเงินจํานวนมาก ซ่ึงสงผลใหคาเงินเยนออนคาลง แตปริมาณการสงออกของญ่ีปุนกลับไม
กระเต้ืองข้ึน จึงยังมีความไมแนนอนอีกมากในอนาคตของเศรษฐกิจญ่ีปุน  
เศรษฐกิจจีน มีการชะลอตัวลงในชวงท่ีผานมา แต GDP จีนก็นาจะขยายตัวไดเกิน 7% ในป 2557 โดยความ
เสี่ยงของเศรษฐกิจจีนนั้นคือ ความไดเปรียบของจีนดานตนทุนการผลิตตํ่ากําลังจะหมดไป จากความเขมงวด
ของภาครัฐท่ีตองการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและมาตรฐานอุตสาหกรรม เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
เพ่ิมคุณภาพของสินคา ทําใหในปจจุบันมีหลายประเทศท่ีสามารถผลิตไดถูกกวาจีน นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอ่ืนท่ี
ยังมีความไมชัดเจนอยูอีก โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับภาวะสินเชื่อในจีนซ่ึงไมคอยมีการเปดเผยมากนัก เปน
ความเสี่ยงท่ีตองจับตาสําหรับเศรษฐกิจจีน  
ภาวะเศรษฐกิจไทย   
จากการคาดการณของสศค. คาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2557 คาดวาจะขยายตัวได 5.1 % โดยมีแรงขับเคลื่อน
หลักจากการใชจายภาคเอกชนท่ีมีแนวโนมเรงข้ึน การสงออกท่ีฟนตัว และแรงกระตุนจากการลงทุนภาครัฐ 
สวนการบริโภคภาคเอกชนจะฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป  
การลงทุนภาคเอกชนคาดวาจะกลับมาฟนตัวไดชัดเจนข้ึนโดยคาดวาจะขยายตัว 9.5% จากปจจัยสนับสนุน
สําคัญ อาทิ ความจําเปนในการลงทุนปรับโครงสรางการผลิตเพ่ือรองรับปญหาการขาดแคลนแรงงาน และการ
ท่ีประเทศไทยยังมีศักยภาพเปนฐานการผลิต นอกจากนี้ อัตราดอกเบ้ียท่ีคาดวาจะยังอยูในระดับตํ่าจะยังคง
เอ้ือตอการใชจายของภาคเอกชน 
การใชจายภาครัฐและการลงทุนภาครัฐ จะขยายตัวจากการเบิกจายเม็ดเงินตามแผนการลงทุนในโครงสราง
พ้ืนฐานของรัฐท่ีคาดวาจะเริ่มเบิกจายไดตั้งแตป 2557 เปนตนไป  
 

บลจ. บัวหลวง จ�ากัด

ภาวะเศรษฐกิจโลก

ภาวะเศรษฐกิจไทย

คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ปี 2557
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ภลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทย

 
 
การสงออกสินคาและบริการ จะเติบโตในอัตราเรงข้ึนจากปกอนหนา  เนื่องจากคาดวาการสงออกสินคาจะ
ไดรับอานิสงสจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะท่ีการสงออกดานบริการคาดวาจะขยายตัวตามจํานวน
นักทองเท่ียวจากตางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
การบริโภคภาคเอกชนในปหนามีแนวโนมขยายตัวดีข้ึนเม่ือเทียบกับป 2556 ท่ีระดับ 3.4% ตามแนวโนม
รายไดของครัวเรือนนอกภาคเกษตรท่ีอยูในระดับสูงจากสถานการณการจางงานท่ียังอยูในเกณฑดี 
 
กลยุทธการลงทุนในตลาดหุนไทย  

แนวทางการลงทุนในหุนสําหรับป 2557 เรายังคงใชมุมมองการลงทุนท่ีผสมผสานระหวางปจจัย
ภาพรวม (Macro theme) กับปจจัยพ้ืนฐานหุนรายตัว มุงเนนไปกับกลุมธุรกิจท่ีจะไดประโยชนไปกับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศแถบ อินโดจีน กัมพูชา ลาว เมียนมารและ
เวียดนาม (CLMV) ซ่ึงเรามองวา ในภูมิภาคนี้กําลังเขาสูการพัฒนาเขาสูสังคมเมือง (Urbanization) ซ่ึงจะมีผล
ตอการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน รวมถึงการเพ่ิมรายไดของประชาชน นอกจากนี้การเขาสูสมาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) จะกระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียนมากข้ึน ไมวาจะเปนการ
ขยายการลงทุน การทองเท่ียวและการเดินทางเพ่ือธุรกิจ  ท่ีสําคัญ บริษัทท่ีเราเลือกจะลงทุนตองมีความ
โปรงใสดวย ซ่ึงหุนท่ีเราเลือกลงทุนสําหรับป 2557 นั้น สวนมากจะอยูในกลุมคาปลีกแบบ Modern Trade ซ่ึง
ตอบสนองตอวิถีชีวิตของสังคมเมือง กลุมขนสงทางอากาศซ่ึงจะไดประโยชนจากการเดินทางการทองเท่ียวท่ี
เพ่ิมข้ึน กลุมธนาคารพาณิชย ประกันชีวิต และกลุมวัสดุกอสรางท่ีมีศักยภาพท่ีจะขยายเครือขายการขายไปใน
ประเทศเพ่ือนบาน 

 
 
การสงออกสินคาและบริการ จะเติบโตในอัตราเรงข้ึนจากปกอนหนา  เนื่องจากคาดวาการสงออกสินคาจะ
ไดรับอานิสงสจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะท่ีการสงออกดานบริการคาดวาจะขยายตัวตามจํานวน
นักทองเท่ียวจากตางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
การบริโภคภาคเอกชนในปหนามีแนวโนมขยายตัวดีข้ึนเม่ือเทียบกับป 2556 ท่ีระดับ 3.4% ตามแนวโนม
รายไดของครัวเรือนนอกภาคเกษตรท่ีอยูในระดับสูงจากสถานการณการจางงานท่ียังอยูในเกณฑดี 
 
กลยุทธการลงทุนในตลาดหุนไทย  

แนวทางการลงทุนในหุนสําหรับป 2557 เรายังคงใชมุมมองการลงทุนท่ีผสมผสานระหวางปจจัย
ภาพรวม (Macro theme) กับปจจัยพ้ืนฐานหุนรายตัว มุงเนนไปกับกลุมธุรกิจท่ีจะไดประโยชนไปกับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศแถบ อินโดจีน กัมพูชา ลาว เมียนมารและ
เวียดนาม (CLMV) ซ่ึงเรามองวา ในภูมิภาคนี้กําลังเขาสูการพัฒนาเขาสูสังคมเมือง (Urbanization) ซ่ึงจะมีผล
ตอการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน รวมถึงการเพ่ิมรายไดของประชาชน นอกจากนี้การเขาสูสมาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) จะกระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียนมากข้ึน ไมวาจะเปนการ
ขยายการลงทุน การทองเท่ียวและการเดินทางเพ่ือธุรกิจ  ท่ีสําคัญ บริษัทท่ีเราเลือกจะลงทุนตองมีความ
โปรงใสดวย ซ่ึงหุนท่ีเราเลือกลงทุนสําหรับป 2557 นั้น สวนมากจะอยูในกลุมคาปลีกแบบ Modern Trade ซ่ึง
ตอบสนองตอวิถีชีวิตของสังคมเมือง กลุมขนสงทางอากาศซ่ึงจะไดประโยชนจากการเดินทางการทองเท่ียวท่ี
เพ่ิมข้ึน กลุมธนาคารพาณิชย ประกันชีวิต และกลุมวัสดุกอสรางท่ีมีศักยภาพท่ีจะขยายเครือขายการขายไปใน
ประเทศเพ่ือนบาน 
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ออกแบบและพิมพที่ กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ ฝายสื่อสารองคการ กฟผ.
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