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การประชุมสามัญ
ประจ าปี 2565

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว
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คณะกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้าง

คุณกมลรตัน ์กุหลาบแกว้

ประธานคณะกรรมการกองทุน 

คุณสมจติต ์ด่านศรปีระเสริฐ

รองประธานคณะกรรมการคนที่ 1 

คุณจรญั ค าเงนิ

รองประธานคณะกรรมการคนที่ 3 

คุณประเสริฐ อินทับ

กรรมการฝ่ายนายจ้าง

คุณไพฑรูย ์ตั้งจิตรว่มบญุ

รองประธานคณะกรรมการคนที่ 2 

คุณทิเดช เอี่ยมสาย

กรรมการฝ่ายนายจ้าง 

คุณธีรวุฒ ิเวทะธรรม

กรรมการฝ่ายนายจ้าง

คุณสุรจติ เจริญยศ

กรรมการฝ่ายนายจ้าง 

คุณจักร ีเริงหรนิทร์

กรรมการจากผู้แทน สร.กฟผ.
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คุณชนนกิานต ์พิรุณสาร

กรรมการฝ่ายลูกจ้าง

คุณนุชนาถ วัฒนกลู

กรรมการฝ่ายลูกจ้าง

คุณราณี นุตลักษณ์

กรรมการฝ่ายลูกจ้าง

คุณเมธา ตันตวรนาท

กรรมการฝ่ายลูกจ้าง

คุณนิตรา ธนวิวัฒน์

กรรมการฝ่ายลูกจ้าง

คุณณัฐภวู ไม้ประดษิฐ์

กรรมการฝ่ายลูกจ้าง

คุณหฤษฎ ์เขาหลวง

กรรมการฝ่ายลูกจ้าง

คุณพิษณเุกยีรต ิอุดรสถติย์

กรรมการฝ่ายลูกจ้าง

คุณพูนสขุ โตชนาการ

กรรมการจากผู้แทน

ผู้เกษียณอายุ

คุณต่อเนือ่งพงศ ์อิศรางกรู ณ อยุธยา

กรรมการจากผู้แทน

นายจ้างร่วม (สอ.กฟผ.)

คณะกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง



EGAT
PROVIDENTFUND

เลขานุการคณะกรรมการกองทุน

คุณสมคดิ  สอนอไุร

เลขานุการคณะกรรมการกองทุน

คุณอรศิรา  โกศลพศิิษฐ์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
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บริษัทจัดการนโยบายตราสารหนี้

คุณพิพัฒน ์นรานนัท์

บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด  (มหาชน)

ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้

คุณจารวุัตร   ปรีดิ์เปรมกลุ

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

และหัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ
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บริษัทจัดการนโยบายตราสารทุน

คุณชาครติ พืชพันธ์ คุณณัฐดนยั ประทานพรทพิย ์

Director ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน

คุณณัฐพล ปรีชาวุฒิ

บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด บลจ. บัวหลวง จ ากัด

ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

คุณรัชวุฒ ิชัยทรัพยอ์นันต์

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

บลจ. กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)
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บริษัทจัดการนโยบายอสังหาริมทรพัย์และโครงสรา้งพ้ืนฐาน

คุณภคสนุาท จิตมั่นชัยธรรม คุณพีรพงศ ์กิจจาการ

ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายลงทุนทางเลือก

บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด บลจ. กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ
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บริษัทจัดการนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

คุณธัชธรรม วิจารณกรณ ์

ผู้จัดการกองทุน 

ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ

และกองทุนทางเลือก

คุณสุทธิโรจน ์สิทธิวัฒนานนท ์

บลจ. วรรณ จ ากัด

ผู้จัดการกองทุน และหัวหน้าฝ่ายจัดการ

กองทุนต่างประเทศและกองทุนทางเลือก

บลจ. พรินซิเพิล จ ากัด

คุณวรพจน ์คุณาประสทิธิ์

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

หัวหน้าทีมการลงทุนสินทรัพย์ผสม 

คุณวรุณ ทรัพย์ทวกีลุ

ผู้จัดการกองทุน

กองทุนสินทรัพย์ผสม
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ผู้รับฝากทรัพย์สิน

คุณอรอมุา ลิขิตสวุรรณ

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจบริการธุรกิจหลักทรัพย์อาวุโส
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บริษัทจัดการระบบทะเบียนสมาชิก

คุณกานต ์ลชิตากลุ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

คุณบัวทพิย ์ จันทรกานต์

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
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ผู้สอบบัญชี

คุณสุวัฒน ์มณีกนกสกลุ

ประธานส านักตรวจสอบบัญชีที่ 4
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญ กส-กฟผ. 
ประจ าป ี2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 5 

เรื่องการรับรองงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี
ส าหรับรอบปบีัญชี

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

4.1 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

4.2 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

4.3 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระการประชุม
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13

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564

แผนด าเนินการประจ าปี 2565
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การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564
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การแก้ไขข้อบังคับกองทุนและเอกสารแนบท้าย

เพ่ือให้การจัดประชุมสามัญกองทุนประจ าปี เป็นไปตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน 
ก.ล.ต.) ในการผ่อนผันระยะเวลาในการจัดท าและส่งส าเนางบการเงินและรายงาน
การสอบบัญชีของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพต่อส านักงาน ก.ล.ต. ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจ าปี จึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในข้อบังคับหมวด 6 
การจัดการกองทุนและการสอบบัญชีกองทุน ข้อ 27 และหมวด 14 การประชุม
สมาชิก ข้อ 50 ดังต่อไปนี้

“หากมีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถจัดประชุมภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาก าหนดวันประชุมสามัญตามที่เห็นสมควร 
ภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด”

การสอบบัญชีกองทุนและการประชุมสมาชิก

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564

15
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เพ่ือให้สมาชิกในส่วนของนายจ้างร่วมเม่ือส้ินสมาชิกภาพได้รับเงินสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงินสมทบตามสิทธิ โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ พ.ศ. 2530 จึงมีการแก้ ไข
เอกสารแนบท้ายฯ ในข้อก าหนดว่าด้วยการได้รับเงินจากกองทุนของนายจ้างแต่ละราย

บริษัท ผลิตไฟฟา้และน ้าเย็น จ ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ ากัด

บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

การได้รับเงินจากกองทุนของสมาชิกในส่วนนายจ้างร่วม

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564

18

การแก้ไขข้อบังคับกองทุนและเอกสารแนบท้าย



EGAT
PROVIDENTFUND

23

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
จากการประกวดกองทุนส ารองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2563
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กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
จากการประกวดกองทุนส ารองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจ าป ี2563 (ต่อ)

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564
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ปรับเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนใน
นโยบายอสังหาริมทรัพย์ฯ

25

การเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนนโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพ้ืนฐาน

ส าหรับมูลค่าทรัพย์สินของสมาชิกแต่ละราย

10 30
ร้อยละ

ร้อยละ
ประชุมคณะกรรมการกองทุน

คร้ังที่ 2/2564
เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564

มีมติเห็นชอบ
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ประชุมคณะกรรมการกองทุน
คร้ังที่ 7/2564

เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

การเพ่ิมทางเลือกในการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของสมาชิก

การปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุน
และเงินเข้าใหม่ 
(Re-balance / Re-allocate)

การปรับสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนและเงินเข้าใหม่ 
(Re-balance / Re-allocate)

การปรับสัดส่วนเฉพาะเงินเข้าใหม่ 
(Re-allocate)

รูปแบบใหม่รูปแบบเดิม

- วิธีการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน -

การปรับสัดส่วนเฉพาะมูลค่าเงินลงทุน 
(Re-balance)

มีมติเห็นชอบ

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564
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ประชุมคณะกรรมการกองทุน
คร้ังที่ 3/2564

เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นบริษัทจัดการนโยบายตราสารทุน 
ตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน 2564
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567

แต่งต้ังบริษัทจัดการนโยบายตราสารทุนแทน บลจ. เอ็มเอฟซี (MFC)

มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564

บลจ.บัวหลวง บลจ.กรุงไทย
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ผู้รับฝากทรัพย์สิน

28

แต่งต้ังบริษัทจัดการนโยบายตราสารหน้ี 
บริษัทจัดการระบบทะเบียนสมาชิก ผู้รับฝากทรัพย์สิน

รายเดิม 

รายใหม่

รายเดิม

รายใหม่ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

* หมายเหตุ รายเดิม

** หมายเหตุ รายเดิม

**

*

บริษัทจัดการตราสารหนี้

นายทะเบียนสมาชิก

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564

บลจ. เอ็มเอฟซี

บลจ. กรุงไทย

บลจ. ยูโอบี

บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย์

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

บลจ. กรุงไทย
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การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564

เข้าร่วมงานเสวนา "ส่งต่อความรู้การเงินอย่างไร ให้เกิดวินัยยั่งยืน : 
ต้นแบบองคก์รร่วมขับเคล่ือนและเพ่ิมพูนทักษะการเงิน" ภายใต้โครงการ Happy Money 
สุขเงิน สร้างได้ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วันที่ 22 เมษายน 2564



EGAT
PROVIDENTFUND

30

จัดงานสัมมนาผู้แทนหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2564

การเข้าร่วมโครงการ “Happy Money พ่ีเลี้ยงการเงิน” 
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564
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หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน 
3 ช่ัวโมง     

การเข้าร่วมโครงการ “Happy Money พ่ีเลี้ยงการเงิน” 
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) (ต่อ)

ผู้แทนหน่วยงาน อบรมความรู้พ้ืนฐาน  ผ่าน e-learning 
วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564

หลักสูตรคัมภีร์พ่ีเลี้ยงการเงิน 
7 ช่ัวโมง

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564
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Workshop (คัมภีร์พ่ีเลี้ยงการเงิน) 6 ช่ัวโมง 

การเข้าร่วมโครงการ “Happy Money พ่ีเลี้ยงการเงิน” 
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) (ต่อ)

ผู้แทนหน่วยงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2564

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564
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การเข้าร่วมโครงการ “Happy Money พ่ีเลี้ยงการเงิน” 
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) (ต่อ) 

ผู้แทนหน่วยงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2564

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564
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การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ ตลท.

ผู้ว่าการ กฟผ. ได้ลงนาม MOU 
ว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน
และการลงทุนกับ ตลท.

มีผลต้ังแต่วันที่ 21 กันยายน 2564
ถึงวันที่ 20 กันยายน 2566

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564
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ประชุมคณะกรรมการกองทุน
คร้ังที่ 11/2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 

การร่วมประพันธ์หนังสือของสมาคมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

ให้ร่วมประพันธ์หนังสือ 

“องค์ความรู้บริหารกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพแบบมืออาชีพ”
บทที่ 10 เรื่อง “กรณีตัวอย่างของ
การจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
เ พ่ื อมุ่ งเป้ าความเป็ นเลิ ศและ
ส่งเสริมการออมอย่างบูรณาการ
ให้กับสมาชิก” 

ทั้ งนี้ หนังสือได้ถูกจัดพิมพ์
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

มีมติเห็นชอบ

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564
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การพัฒนาระบบการแจ้งความจ านงขอรับเงินจากกองทุน
ส าหรับผู้เกษียณอายุในปี 2564

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564
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การจัดประชาสัมพันธ์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

บรรยายให้ความรู้เรื่อง การบริหารเงินหลังเกษียณ 
วันที่ 6 สิงหาคม 2564

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564
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บรรยายเรื่อง ทางเลือกในการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทนุ
วันที่ 8 ธันวาคม 2564

การจัดประชาสัมพันธ์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ต่อ)

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564
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การจัดบรรยายให้ความรู้กับหน่วยงานของสมาชิกกองทุน

มีนาคม สิงหาคม

บรรยายให้ความรู้ในกิจกรรม Happy workplace อปอ. 
และให้ความรู้ผู้เกษียณอายุ ปี 2564 ของ อปอ.

บรรยายเรื่อง กองทุนส ารองเล้ียงชีพแก่ผู้ปฏิบตังิาน 
ฝ่ายแพทย์และอนามัย (อพอ.)

ตุลาคม

บรรยายให้ความรู้ร่วมกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ (อศค.)

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564
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บรรยายให้ความรู้ในกิจกรรม Happy workplace และให้ความรู้ผู้เกษียณอายุ ป ี2564 ของ อปอ.
วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 

การจัดบรรยายให้ความรู้กับหน่วยงานของสมาชิกกองทุน (ต่อ)

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564
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บรรยายเรื่อง กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ แก่ผู้ปฏิบัติงาน อพอ.
วันที่ 19 สิงหาคม 2564

การจัดบรรยายให้ความรู้กับหน่วยงานของสมาชิกกองทุน (ต่อ)

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564
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บรรยายให้ความรู้ร่วมกับ อศค.
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2564

การจัดบรรยายให้ความรู้กับหน่วยงานของสมาชิกกองทุน (ต่อ)

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564
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กองทุนได้รับหนังสือแสดงความช่ืนชม
ในฐานะสมาชิกโครงการบริษัทเกษียณสุข

จาก ส านักงาน ก.ล.ต. 

การเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564
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เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

การเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564
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หลักสูตร “โครงการอบรมเสริมความรู้แก่กรรมการและผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

หลักสูตรแนวทางการคัดเลือกบริษัทจดัการกองทุนที่เหมาะสมส าหรับ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ รุ่นที่ 3

หลักสูตรกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Accredited Provident Fund 
Committee Members Program) รุ่นที่ 17

หลักสูตรพัฒนาการใหม่ ๆ ของกฎหมายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและ
ภาระภาษีอากร รุ่นท่ี 8

การเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

เข้าร่วมอบรม

การด าเนินการของกองทุนประจ าปี 2564
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แผนด าเนินการประจ าปี 2565
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ติดตามและศึกษากฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้องท่ี
อาจจะมีผลกระทบกับการ
ด าเนินงานของกองทุน

ศึกษานโยบาย
การลงทุนใหม่
ส าหรับสมาชิก

ทบทวนและปรับปรุง
นโยบายการลงทุน
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป

แผนการด าเนินการ 
ประจ าปี 2565

มุ่งส่ือสารข้อมูลและ
เสริมสร้างความรู้ให้กับ
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง

แผนด าเนินการประจ าปี 2565
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กุมภาพันธ์ สิงหาคม - ธันวาคม

ทิศทางเศรษฐกิจไทย
ปี 2565

การบรรยายให้ความรู้ผู้เกษียณ

48

กรกฎาคม

Kick off 
SET e-learning

การบรรยายให้ความรู้
สมาชิกกองทุน

งานสัมมนาออนไลน์ พ.ร.บ.
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

แผนการจัดงานบรรยายของกองทุน

แผนด าเนินการประจ าปี 2565
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญ 

กส-กฟผ. ประจ าปี 2562

49
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องการรายงานผลการด าเนินงาน

ของกองทุนประจ าปี
ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 

รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทจัดการกองทุน

50
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สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ผลการด าเนินงานกองทุนในปี 2564

52

นโยบายตราสารหนี้ (EGAT-1)

นโยบายตราสารทุน (EGAT-2)

นโยบายอสังหาริมทรัพย์ฯ (EGAT-3)

นโยบายตราสารทุน ตปท. (EGAT-4)
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ผลการด าเนินงานกองทุนในปี 2564 

53

ตราสารทุน, 
22,887 ล้านบาท , 

58.5%

ตราสารหนี,้ 
14,387 ล้านบาท, 

36.8%

อสังหาริมทรัพย,์ 
161 ล้านบาท , 0.4%

ตราสารทุน ตปท., 
1,695 ล้านบาท , 4.3%

มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 

39,130
ล้านบาท

ณ 31 ธันวาคม 2564

: 18,736 คน
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ผลการด าเนินงานกองทุนในปี 2564

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) 14,387.10

นโยบายตราสารหนี้
(EGAT-1)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 

31 ธันวาคม 2564 14.1279

31 ธันวาคม 2563 13.9562

อัตราผลตอบแทนสะสม (YTD) 1.23%

Benchmark ผลการด าเนินงาน* 1.17%

54

* Benchmark ผลการด าเนินงาน
- อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ( 1 < TTM <= 3 ปี) 30%
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี เฉล่ียของ BBL, KBANK, SCB, KTB 25%
- อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นกู้เอกชน Mark-to-Market (BBB+) ( 1 < TTM <= 3 ปี) 45%
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ผลตอบแทนกองทุนของนโยบายตราสารหนี้

อัตราผลตอบแทนกองทนุ, 

1.23%

อัตราผลตอบแทนอ้างอิง

ของตลาด*, 1.17%

-0.20%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64

อัตราผลตอบแทนกองทุน อัตราผลตอบแทนอ้างอิงของตลาด*

55

เทียบกับผลตอบแทนอา้งอิงของตลาด 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64

นโยบายตราสารหนี้
(EGAT-1)

* อัตราผลตอบแทนอ้างอิงของตลาด
- อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ( 1 < TTM <= 3 ปี) 30%
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี เฉล่ียของ BBL, KBANK, SCB, KTB 25%
- อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นกู้เอกชน Mark-to-Market (BBB+) ( 1 < TTM <= 3 ปี) 45%
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ผลการด าเนินงานกองทุนในปี 2564

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) 22,886.56

นโยบายตราสารทุน
(EGAT-2)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 

31 ธันวาคม 2564 40.7723

31 ธันวาคม 2563 32.7174

อัตราผลตอบแทนสะสม (YTD)

Benchmark ผลการด าเนินงาน*

57

* Benchmark ผลการด าเนินงาน
- อัตราผลตอบแทนของ SET100 TRI 100%

24.62%

14.23%



EGAT
PROVIDENTFUND

ผลตอบแทนกองทุนของนโยบายตราสารทุน

อัตราผลตอบแทนกองทนุ, 

24.62% 

อัตราผลตอบแทนอ้างอิง

ของตลาด, 14.23% 
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ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64

อัตราผลตอบแทนกองทุน อัตราผลตอบแทนอ้างอิงของตลาด

58

เทียบกับผลตอบแทนอา้งอิงของตลาด 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64

* อัตราผลตอบแทนอ้างอิงของตลาด 
- อัตราผลตอบแทนของ SET100 TRI 100%

นโยบายตราสารทุน
(EGAT-2)

*

*
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ผลการด าเนินงานกองทุนในปี 2564

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) 160.96

นโยบายอสังหาริมทรัพย์ฯ
(EGAT-3)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 

31 ธันวาคม 2564 9.3364

31 ธันวาคม 2563 9.3708

อัตราผลตอบแทนสะสม (YTD)

Benchmark ผลการด าเนินงาน*

60
* Benchmark ผลการด าเนินงาน
- ดัชนีผลตอบแทนรวมของ SET PF&REITs TRI 55%
- ดัชนี FTSE ST REIT TRI (SGD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 45%

-0.37%

8.27%
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ผลตอบแทนกองทุนของนโยบายอสังหาริมทรัพย์

อัตราผลตอบแทนกองทนุ, 

-0.37%

อัตราผลตอบแทนอ้างอิง

ของตลาด, 8.27% 
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ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64

อัตราผลตอบแทนกองทุน อัตราผลตอบแทนอ้างอิงของตลาด

61

เทียบกับผลตอบแทนอา้งอิงของตลาด 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64

* อัตราผลตอบแทนอ้างอิงของตลาด 
- ดัชนีผลตอบแทนรวมของ SET PF&REITs TRI 55%
- ดัชนี FTSE ST REIT TRI (SGD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 45%

นโยบายอสังหาริมทรัพย์ฯ
(EGAT-3)

*

*



EGAT
PROVIDENTFUND

ผลการด าเนินงานกองทุนในปี 2564

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) 1,695.59

นโยบายตราสารทุน ตปท.
(EGAT-4)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 

31 ธันวาคม 2564 10.0640

1 มกราคม 2564 10.0000

อัตราผลตอบแทนสะสม (YTD)

Benchmark ผลการด าเนินงาน*

63
* Benchmark ผลการด าเนินงาน
- อัตราผลตอบแทนของ MSCI ACWI USD Index ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน 82.45%
- อัตราผลตอบแทนของ MSCI ACWI USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 14.55%
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี เฉล่ียของ BBL, KBANK, SCB, KTB 3%

0.64%

20.20%นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ (EGAT 4)  เร่ิมจัดตั้งวันที่ 1 มกราคม 2564



EGAT
PROVIDENTFUND

ผลตอบแทนกองทุนของนโยบายตราสารทุน ตปท.

อัตราผลตอบแทนกองทนุ, 

0.64% 

อัตราผลตอบแทนอ้างอิง

ของตลาด*, 20.20% 

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64

อัตราผลตอบแทนกองทุน อัตราผลตอบแทนอ้างอิงของตลาด*

64

เทียบกับผลตอบแทนอา้งอิงของตลาด 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64

* อัตราผลตอบแทนอ้างอิงของตลาด 
- อัตราผลตอบแทนของ MSCI ACWI USD Index ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน 82.45%
- อัตราผลตอบแทนของ MSCI ACWI USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 14.55%
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี เฉล่ียของ BBL, KBANK, SCB, KTB 3%

นโยบายตราสารทุน ตปท.
(EGAT-4)



EGAT
PROVIDENTFUND

รายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทจัดการกองทุน

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด02
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)01

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 04
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด (2)05

03 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) (2)

06 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด (3)
(วันท่ี 1 ม.ค.-2 เม.ย. 2564)

นโยบายตราสารหนี้

นโยบายตราสารทุน

ผลการบริหารกองทุนปี 2564



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)10
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด09

นโยบายอสังหาริมทรัพย์ฯ

ผลการบริหารกองทุนปี 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด12
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด11

นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

นโยบายตราสารทุน (ต่อ)
07 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

(วันท่ี 3 เม.ย.-31 ธ.ค. 2564)

08 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด
(วันท่ี 3 เม.ย.-31 ธ.ค. 2564)



EGAT
PROVIDENTFUND

นโยบายตราสารหนี้
ผลการบริหารกองทุน 

78



หน่วย :  ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) 7,224.92

เงินลงทุนสุทธิ (ตามราคายุติธรรม) 6,765.21

อัตราผลตอบแทนสะสม (%) 1.47%

- Benchmark ผลการด าเนินงาน* 1.17%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 14.2898

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.79

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.19

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก 0.33

ปี 2564

ปี 2563

14.0827

14.2898

79

*หมายเหตุ :  กลุ่มที่ 1 อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่ม 1 อายุ 1 ถึง 3 ปี 30%

กลุ่มที่ 2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาทที่กองทุนพึงได้รับเฉล่ียของ BBL KBANK KTB และ SCB 25%

กลุ่มที่ 3 อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นกู้เอกชน (BBB+) อายุ 1 ถึง 3 ปี 45%

NAV per Unit

ผลการบริหารกองทุนประจ าปี 2564
นโยบายตราสารหนี้ ปี 2564

79



MFC

1.47%

BM

1.17%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

80

อัตราผลตอบแทนสะสมเปรียบเทียบกบั
Benchmark ผลการด าเนินงาน*

*หมายเหตุ :  กลุ่มที่ 1 อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่ม 1 อายุ 1 ถึง 3 ปี 30%

กลุ่มที่ 2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาทที่กองทุนพึงได้รับเฉล่ียของ BBL KBANK KTB และ SCB 25%

กลุ่มที่ 3 อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นกู้เอกชน (BBB+) อายุ 1 ถึง 3 ปี 45%

5%

นโยบายตราสารหนี้ ปี 2564
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อัตราผลตอบแทนแยกตามกลุม่การลงทุน
เปรียบเทียบกับ Benchmark ผลการด าเนินงาน

2.33%

0.27%

0.16%

2.46%

0.66%

-0.50%

หุ้นกู้

เงินฝาก ตั๋วเงิน

พันธบัตร

ผลตอบแทนกองทุน Benchmark ผลการด าเนินงาน

พันธบัตร

2,031.62

30%

เงินฝาก ตั๋วเงิน

792.49

12%

หุ้นกู้

3,941.10

58%

มูลค่าเงินลงทุน 
(ตามมูลค่ายุติธรรม)

6,765.21

นโยบายตราสารหนี้ ปี 2564

หน่วย : ล้านบาท
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รายได้จากเงินลงทุน 118.66 ล้านบาท

-5.52

11.41

112.49

0.28

กลุ่มท่ี 1

พันธบัตร

กลุ่มท่ี 2

เงินฝาก ตั๋ว

เงิน

กลุ่มที่ 3

หุ้นกู้

อ่ืนๆ

82

แบ่งตามประเภทหลักทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท

139.40

38.70

-59.72

0.28

ดอกเบี้ยรับ Realized

Gain/Loss

Unrealized

Gain/Loss

อ่ืนๆ

แบ่งตามประเภทรายได้

หน่วย : ล้านบาท

นโยบายตราสารหนี้ ปี 2564
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นโยบายตราสารหนี้
ผลการบริหารกองทุน 

83



ปี 2564

ปี 2563

13.8312 

13.9682

84

*หมายเหตุ :  กลุ่มที่ 1 อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่ม 1 อายุ 1 ถึง 3 ปี 30%

กลุ่มที่ 2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาทที่กองทุนพึงได้รับเฉล่ียของ BBL KBANK KTB และ SCB 25%

กลุ่มที่ 3 อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นกู้เอกชน (BBB+) อายุ 1 ถึง 3 ปี 45%

หน่วย :  ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) 7,162.19

เงินลงทุนสุทธิ (ตามราคายุติธรรม) 6,764.51

อัตราผลตอบแทนสะสม (%) 0.99%

- Benchmark ผลการด าเนินงาน* 1.17%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 13.9682 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ -

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.19

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก 0.33

NAV per Unit

นโยบายตราสารหนี้ ปี 2564

ผลการบริหารกองทุนประจ าปี 2564
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UOBAM

0.99%

BM

1.17%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

อัตราผลตอบแทนสะสมเปรียบเทียบกบั
Benchmark ผลการด าเนินงาน*

*หมายเหตุ :  กลุ่มที่ 1 อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุ่ม 1 อายุ 1 ถึง 3 ปี 30%

กลุ่มที่ 2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาทที่กองทุนพึงได้รับเฉล่ียของ BBL KBANK KTB และ SCB 25%

กลุ่มที่ 3 อัตราผลตอบแทนของดัชนีหุ้นกู้เอกชน (BBB+) อายุ 1 ถึง 3 ปี 45%

นโยบายตราสารหนี้ ปี 2564
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2.33%

0.27%

0.16%

1.60% 

0.90% 

-0.58% 

หุ้นกู้

เงินฝาก ตั๋วเงิน

พันธบัตร

ผลตอบแทนกองทุน Benchmark ผลการด าเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

พันธบัตร

1,106.22

16%

เงินฝาก ตั๋วเงิน

1,493.34

22%

หุ้นกู้

4,164.95

62%

มูลค่าเงินลงทุน 
(ตามมูลค่ายุติธรรม)

6,764.51

นโยบายตราสารหนี้ ปี 2564

86

อัตราผลตอบแทนแยกตามกลุม่การลงทุน
เปรียบเทียบกับ Benchmark ผลการด าเนินงาน



-8.28 

9.17 

77.16 

กลุ่มท่ี 1

พันธบัตร

กลุ่มท่ี 2

เงินฝาก ตั๋วเงิน

กลุ่มท่ี 3

หุ้นกู้

รายได้จากเงินลงทุน 78.05 ล้านบาท นโยบายตราสารหนี้ ปี 2564

แบ่งตามประเภทหลักทรัพย์ แบ่งตามประเภทรายได้

133.81

5.06

-60.82

ดอกเบี้ยรับ Realized

Gain/Loss

Unrealized

Gain/Loss

หน่วย : ล้านบาทหน่วย : ล้านบาท
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นโยบายตราสารทุน
ผลการบริหารกองทุน 

88



หน่วย :  ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) 3,703.54

เงินลงทุนสุทธิ (ตามราคายุติธรรม) 3,730.49

อัตราผลตอบแทนสะสม (%) 24.09%

- Benchmark ผลการด าเนินงาน* 14.23%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 37.3577

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 3.34

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.08

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก 0.23

ปี 2564

ปี 2563

30.1062

37.3577

89

นโยบายตราสารทุน ปี 2564 (2)

NAV per Unit

*หมายเหตุ :  ผลตอบแทนของ SET100 TRI

ผลการบริหารกองทุนประจ าปี 2564
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อัตราผลตอบแทนสะสมเปรียบเทียบกบั
Benchmark ผลการด าเนินงาน* และ SET Index ปี 2564

90

MFC (2) 24.09%

BM (SET100 TRI) 14.23%

SET Index 14.37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

*หมายเหตุ :  ผลตอบแทนของ SET100 TRI

นโยบายตราสารทุน ปี 2564 (2)
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เงินฝาก

63.25

2%

หุ้นสามัญ

3,667.24

98%

มูลค่าเงินลงทุน 
(ตามมูลค่ายุติธรรม)

3,730.49

91

14.23%

24.09%
หุ้นสามัญ

ผลตอบแทนกองทุน Benchmark ผลการด าเนินงาน

นโยบายตราสารทุน ปี 2564 (2)

91

อัตราผลตอบแทนแยกตามกลุม่การลงทุน
เปรียบเทียบกับ Benchmark ผลการด าเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท



92

0.28

761.99 

กลุ่มที่ 2

เงินฝาก

กลุ่มที่ 4

หุ้นสามัญ

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากเงินลงทุน 762.27 ล้านบาท

แบ่งตามประเภทหลักทรัพย์

นโยบายตราสารทุน ปี 2564 (2)

แบ่งตามประเภทรายได้

0.28 

563.99 

116.29 
81.71 

ดอกเบี้ยรับ Realized

Gain/Loss

Unrealized

Gain/Loss

เงินปันผล

หน่วย : ล้านบาท
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นโยบายตราสารทุน
ผลการบริหารกองทุน 

93



หน่วย :  ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) 3,882.24

เงินลงทุนสุทธิ (ตามราคายุติธรรม) 3,737.97

อัตราผลตอบแทนสะสม (%) 25.33%

- Benchmark ผลการด าเนินงาน* 14.23%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 41.9557

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5.48

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.08

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก 0.23

94

NAV per Unit

ปี 2564

ปี 2563

33.4752

41.9557

*หมายเหตุ :  ผลตอบแทนของ SET100 TRI

นโยบายตราสารทุน ปี 2564

ผลการบริหารกองทุนประจ าปี 2564
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95

SCBAM 25.33%

BM (SET100 TRI) 14.23%

SET Index 14.37%
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30%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

*หมายเหตุ :  ผลตอบแทนของ SET100 TRI

อัตราผลตอบแทนสะสมเปรียบเทียบกบั
Benchmark ผลการด าเนินงาน* และ SET Index ปี 2564

นโยบายตราสารทุน ปี 2564
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เงินฝาก

0.74

0%

หุ้นสามัญ

3,737.23

100%

มูลค่าเงินลงทุน 
(ตามมูลค่า
ยุติธรรม)
3,737.97

96

หน่วย : ล้านบาท

นโยบายตราสารทุน ปี 2564

14.23%

25.33%
หุ้นสามัญ

ผลตอบแทนกองทุน Benchmark ผลการด าเนินงาน

96

อัตราผลตอบแทนแยกตามกลุม่การลงทุน
เปรียบเทียบกับ Benchmark ผลการด าเนินงาน
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0.18 0.17

821.75 

กลุ่มที่ 1

พันธบัตร

กลุ่มที่ 2

เงินฝาก

กลุ่มที่ 4

หุ้นสามัญ

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากเงินลงทุน 822.10 ล้านบาท

แบ่งตามประเภทหลักทรัพย์ แบ่งตามประเภทรายได้

0.36 

415.87 

330.94 

74.93 

ดอกเบี้ยรับ Realized

Gain/Loss

Unrealized

Gain/Loss

เงินปันผล

หน่วย : ล้านบาท

นโยบายตราสารทุน ปี 2564
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นโยบายตราสารทุน
ผลการบริหารกองทุน 

(2)
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หน่วย :  ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) 3,774.12

เงินลงทุนสุทธิ (ตามราคายุติธรรม) 3,644.28

อัตราผลตอบแทนสะสม (%) 25.18%

- Benchmark ผลการด าเนินงาน* 14.23%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 38.9916

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5.00

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.08

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก 0.23

99

ปี 2564

ปี 2563

31.1482

38.9916

นโยบายตราสารทุน ปี 2564 (2)

NAV per Unit

*หมายเหตุ :  ผลตอบแทนของ SET100 TRI

ผลการบริหารกองทุนประจ าปี 2564
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100

SCBAM (2) 25.18%

BM (SET100 TRI) 14.23%

SET Index 14.37%
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15%
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25%

30%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

อัตราผลตอบแทนสะสมเปรียบเทียบกับ
Benchmark ผลการด าเนินงาน* และ SET Index ปี 2564

*หมายเหตุ :  ผลตอบแทนของ SET100 TRI

นโยบายตราสารทุน ปี 2564 (2)
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เงินฝาก

0.26

0%

หุ้นสามัญ

3,644.02

100%

มูลค่าเงินลงทุน 
(ตามมูลค่า
ยุติธรรม)
3,644.28

101

หน่วย : ล้านบาท

นโยบายตราสารทุน ปี 2564 (2)

14.23%

25.18%
หุ้นสามัญ

ผลตอบแทนกองทุน Benchmark ผลการด าเนินงาน

101

อัตราผลตอบแทนแยกตามกลุม่การลงทุน
เปรียบเทียบกับ Benchmark ผลการด าเนินงาน



0.15 0.16

789.81

กลุ่มที่ 1 พันธบัตร กลุ่มที่ 2 เงินฝาก กลุ่มที่ 4 หุ้นสามัญ

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากเงินลงทุน 790.12 ล้านบาท

แบ่งตามประเภทหลักทรัพย์

นโยบายตราสารทุน ปี 2564 (2)

แบ่งตามประเภทรายได้

0.31 

329.10 

386.90 

73.81 

ดอกเบี้ยรับ Realized

Gain/Loss

Unrealized

Gain/Loss

เงินปันผล

หน่วย : ล้านบาท
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นโยบายตราสารทุน
ผลการบริหารกองทุน 

(3)

บริหาร 1 ม.ค. – 2 เม.ย. 2564
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หน่วย :  ล้านบาท

1 ม.ค. - 2 เม.ย. 64

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) 12,081.33

เงินลงทุนสุทธิ (ตามราคายุติธรรม) 11,716.40

อัตราผลตอบแทนสะสม (%) 17.27%

- Benchmark ผลการด าเนินงาน* 9.68%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 39.8023

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 21.97

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.06

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก 0.17

104

2 เม.ย. 2564

ปี 2563
33.9404

39.8023

NAV per Unit

*หมายเหตุ :  ผลตอบแทนของ SET100 TRI

นโยบายตราสารทุน ปี 2564 (3)

ผลการบริหารกองทุนประจ าปี 2564
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105

SCBAM (3), 17.27% 

BM (SET100 TRI), 9.68% 

SET Index, 10.14% 
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8%

10%
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14%

16%

18%

20%

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. 2 เม.ย. 64

อัตราผลตอบแทนสะสมเปรียบเทียบกับ
Benchmark ผลการด าเนินงาน* และ SET Index ปี 2564
(1 ม.ค. - 2 เม.ย. 64)

*หมายเหตุ :  ผลตอบแทนของ SET100 TRI

นโยบายตราสารทุน ปี 2564 (3)

105



พันธบัตร

106.77

1%

เงินฝาก

0.01

0%

หน่วยลงทุน

69.80

0.6%

หุ้นสามัญ

11,539.82

98%

มูลค่าเงินลงทุน 
(ตามมูลค่า
ยุติธรรม)
11,716.40

106

หน่วย : ล้านบาท

นโยบายตราสารทุน ปี 2564 (3)

9.68%

17.27%
หุ้นสามัญ

ผลตอบแทนกองทุน Benchmark ผลการด าเนินงาน

106

อัตราผลตอบแทนแยกตามกลุม่การลงทุน
เปรียบเทียบกับ Benchmark ผลการด าเนินงาน (1 ม.ค. - 2 เม.ย. 64)



107

0.12 0.18 0.06

1,715.49

กลุ่มที่ 1

พันธบัตร

กลุ่มที่ 2

เงินฝาก

กลุ่มที่ 3

หุ้นกู้

กลุ่มที่ 4

หุ้นสามัญ

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากเงินลงทุน 1,715.85 ล้านบาท

แบ่งตามประเภทหลักทรัพย์

นโยบายตราสารทุน ปี 2564 (3)

แบ่งตามประเภทรายได้

0.46

306.66

1,340.65 

68.08

ดอกเบี้ยรับ Realized

Gain/Loss

Unrealized

Gain/Loss

เงินปันผล

หน่วย : ล้านบาท

บริหาร 1 ม.ค. – 2 เม.ย. 2564
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นโยบายตราสารทุน
ผลการบริหารกองทุน 

บริหาร 3 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2564
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หน่วย :  ล้านบาท

3 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2564

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) 5,799.24

เงินลงทุนสุทธิ (ตามราคายุติธรรม) 5,762.42

อัตราผลตอบแทนสะสม (%) 7.12%

- Benchmark ผลการด าเนินงาน* 4.15%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 42.6342

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.37

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.10

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก 0.26

109

ปี 2564

2 เม.ย. 2564

39.8023

42.6342

NAV per Unit

นโยบายตราสารทุน ปี 2564

ผลการบริหารกองทุนประจ าปี 2564

109

*หมายเหตุ :  ผลตอบแทนของ SET100 TRI
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KTAM, 7.12%

BM (SET100 TRI), 4.15%
SET Index, 3.84%
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เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

อัตราผลตอบแทนสะสมเปรียบเทียบกบั
Benchmark ผลการด าเนินงาน* และ SET Index ปี 2564

นโยบายตราสารทุน ปี 2564
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*หมายเหตุ :  ผลตอบแทนของ SET100 TRI



เงินฝาก

45.25

1%

หุ้นสามัญ

5,717.17

99%

มูลค่าเงินลงทุน 
(ตามมูลค่ายุติธรรม)

5,762.42

111

หน่วย : ล้านบาท

4.15%

7.12%
หุ้นสามัญ

ผลตอบแทนกองทุน Benchmark ผลการด าเนินงาน

นโยบายตราสารทุน ปี 2564

111

อัตราผลตอบแทนแยกตามกลุม่การลงทุน
เปรียบเทียบกับ Benchmark ผลการด าเนินงาน



0.04 0.13

392.30

กลุ่มที่ 1 พันธบัตร กลุ่มที่ 2 เงินฝาก กลุ่มที่ 4 หุ้นสามัญ

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากเงินลงทุน 392.47 ล้านบาท

แบ่งตามประเภทหลักทรัพย์ แบ่งตามประเภทรายได้

0.18 

586.04 

-292.78 

99.02 

ดอกเบี้ยรับ Realized

Gain/Loss

Unrealized

Gain/Loss

เงินปันผล

หน่วย : ล้านบาท

นโยบายตราสารทุน ปี 2564

บริหาร 3 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2564
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นโยบายตราสารทุน
ผลการบริหารกองทุน 

บริหาร 3 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2564
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หน่วย :  ล้านบาท

3 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2564

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) 5,727.42

เงินลงทุนสุทธิ (ตามราคายุติธรรม) 5,625.01

อัตราผลตอบแทนสะสม (%) 5.16%

- Benchmark ผลการด าเนินงาน* 4.15%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 41.8549

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.22

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.10

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก 0.26

114

ปี 2564

2 เม.ย. 2564

39.8023

41.8549

NAV per Unit

*หมายเหตุ :  ผลตอบแทนของ SET100 TRI

นโยบายตราสารทุน ปี 2564

ผลการบริหารกองทุนประจ าปี 2564
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BBLAM, 5.16%
BM (SET100 TRI), 4.15%
SET Index, 3.84%
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เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

อัตราผลตอบแทนสะสมเปรียบเทียบกับ
Benchmark ผลการด าเนินงาน* และ SET Index ปี 2564

*หมายเหตุ :  ผลตอบแทนของ SET100 TRI

นโยบายตราสารทุน ปี 2564
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เงินฝาก

100.34

2%
หุ้นบุริมสิทธิ

29.54

0%

หุ้นสามัญ

5,495.13

98%

มูลค่าเงินลงทุน 
(ตามมูลค่ายุติธรรม)

5,625.01

116

หน่วย : ล้านบาท

4.15%

5.16%
หุ้นสามัญ

ผลตอบแทนกองทุน Benchmark ผลการด าเนินงาน

นโยบายตราสารทุน ปี 2564

116

อัตราผลตอบแทนแยกตามกลุม่การลงทุน
เปรียบเทียบกับ Benchmark ผลการด าเนินงาน



0.01 0.45

291.06

กลุ่มที่ 1 พันธบัตร กลุ่มที่ 2 เงินฝาก กลุ่มที่ 4 หุ้นสามัญ

รายได้จากเงินลงทุน 291.52 ล้านบาท

0.47 

932.27 

-729.17 

87.95 

ดอกเบี้ยรับ Realized

Gain/Loss

Unrealized

Gain/Loss

เงินปันผล

นโยบายตราสารทุน ปี 2564

หน่วย : ล้านบาท

แบ่งตามประเภทหลักทรัพย์ แบ่งตามประเภทรายได้

หน่วย : ล้านบาท

บริหาร 3 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2564
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นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ผลการบริหารกองทุน 

118



หน่วย :  ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) 80.33

เงินลงทุนสุทธิ (ตามราคายุติธรรม) 79.24

อัตราผลตอบแทนสะสม (%) -0.72%

- Benchmark ผลการด าเนินงาน* 8.54%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 9.2817

ค่าธรรมเนียมการจัดการ -

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.002

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก 0.02

NAV per Unit

ปี 2564

ปี 2563

9.3492

9.2817

*หมายเหตุ : ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(SET PF&REITs TRI) 55%

ดัชนี FTSE ST REIT TRI (SGD) ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน                      45%

นโยบายอสังหาริมทรัพย์ฯ ปี 2564

ผลการบริหารกองทุนประจ าปี 2564
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อัตราผลตอบแทนสะสม เปรียบเทียบกับ
Benchmark ผลการด าเนินงาน*

120

*หมายเหตุ : ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(SET PF&REITs TRI) 55%

ดัชนี FTSE ST REIT TRI (SGD) ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน                     45%

LHFUND (0.72%)

BM 8.54%

-8%

-6%

-4%

-2%
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

นโยบายอสังหาริมทรัพย์ฯ ปี 2564

12
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8.54%

-0.72%
หน่วยลงทุน

กองทุนรวม

ผลตอบแทนกองทุน Benchmark ผลการด าเนินงาน

LHPROPIA-D

63.43

80.07%

LHPROPINFRA-D

7.12 8.99%

LHPROP-I

6.47 8.17%

LHPROPG-A

2.20

2.78%

มูลค่าเงินลงทุน 
(ตามมูลค่ายุติธรรม)

79.24

หน่วยลงทุนกองทุนรวม

79.24

100%

มูลค่าเงินลงทุน 
(ตามมูลค่ายุติธรรม)

79.24

นโยบายอสังหาริมทรัพย์ฯ ปี 2564

121

หน่วย : ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนแยกตามกลุม่การลงทุน
เปรียบเทียบกับ Benchmark ผลการด าเนินงาน



0.001

-1.97

กลุ่มที่ 2 เงินฝาก กลุ่มที่ 5

หน่วยลงทุนกองทุนรวม

122

รายได้จากเงินลงทุน -1.97 ล้านบาท นโยบายอสังหาริมทรัพย์ฯ ปี 2564

แบ่งตามประเภทหลักทรัพย์ แบ่งตามประเภทรายได้

0.001

-10.63

6.82

1.83

ดอกเบี้ยรับ Realized

Gain/Loss

Unrealized

Gain/Loss

เงินปันผล

หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านบาท
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นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ผลการบริหารกองทุน 

123



หน่วย :  ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) 80.62

เงินลงทุนสุทธิ (ตามราคายุติธรรม) 78.08

อัตราผลตอบแทนสะสม (%) -0.01%

- Benchmark ผลการด าเนินงาน* 8.41%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 9.3915

ค่าธรรมเนียมการจัดการ -

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.002

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก 0.02

124

ปี 2564

ปี 2563

9.3924

9.3915

นโยบายอสังหาริมทรัพย์ฯ ปี 2564

NAV per Unit

*หมายเหตุ : 90% of Master Fund Benchmark (KT-PIF-A)     
10% of PF&REIT Total Return Index

ผลการบริหารกองทุนประจ าปี 2564
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อัตราผลตอบแทนสะสม เปรียบเทียบกับ
Benchmark ผลการด าเนินงาน*

นโยบายอสังหาริมทรัพย์ฯ ปี 2564

KTAM (0.01%)

BM 8.41%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

*หมายเหตุ : 90% of Master Fund Benchmark (KT-PIF-A)     
10% of PF&REIT Total Return Index 125



126

หน่วยลงทุน

กองทุนรวม 

KT-PIF-A

78.08

100%

มูลค่าเงินลงทุน 
(ตามมูลค่ายุติธรรม)

78.08

นโยบายอสังหาริมทรัพย์ฯ ปี 2564

8.41%

-0.01%
หน่วยลงทุน

กองทุนรวม

ผลตอบแทนกองทุน Benchmark ผลการด าเนินงาน

126

หน่วย : ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนแยกตามกลุ่มการลงทนุ
เปรียบเทียบกับ Benchmark ผลการด าเนินงาน



0.002 

-1.23 

กลุ่มท่ี 2

เงินฝาก

กลุ่มท่ี 5

หน่วยลงทุนกองทุนรวม

127

รายได้จากเงินลงทุน -1.23 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

นโยบายอสังหาริมทรัพย์ฯ ปี 2564

แบ่งตามประเภทหลักทรัพย์ แบ่งตามประเภทรายได้

0.002

-5.49

4.26

ดอกเบี้ยรับ Realized

Gain/Loss

Unrealized

Gain/Loss

127



นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ
ผลการบริหารกองทุน 

128



หน่วย :  ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) 832.68

เงินลงทุนสุทธิ (ตามราคายุติธรรม) 836.20

อัตราผลตอบแทนสะสม (%) -2.02%

- Benchmark ผลการด าเนินงาน* 19.98%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 9.7977

ค่าธรรมเนียมการจัดการ -

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.02

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก 0.05

NAV per Unit

ปี 2564

1 ม.ค. 2564

10.0000

9.7977

*หมายเหตุ : MSCI ACWI Net USD Index adjusted with FX hedging cost 82.45%

MSCI ACWI Net USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 14.55%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี ของ PVD เฉล่ีย 4 ธนาคารพาณิชย์ 3%

ผลการบริหารกองทุนประจ าปี 2564
นโยบายตราสารทุนตา่งประเทศ ปี 2564

129



นโยบายตราสารทุนตา่งประเทศ ปี 2564
อัตราผลตอบแทนสะสม เปรียบเทียบกับ
Benchmark ผลการด าเนินงาน*

130

ONEAM (2.02%)

BM 19.98%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

*หมายเหตุ : MSCI ACWI Net USD Index adjusted with FX hedging cost 82.45%

MSCI ACWI Net USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 14.55%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี ของ PVD เฉล่ีย 4 ธนาคารพาณิชย์ 3% 13
0



131

19.98%

-2.02%
หน่วยลงทุน

กองทุนรวม

ผลตอบแทนกองทุน Benchmark ผลการด าเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

ONE-UGG-RA

475.15

57%

ONE-UJE-RA

105.20

12%

ONE-GLOBFIN-IA

81.04

10%

ONE-EUROEQ

78.54

9%

ONE-VEITNAM-RA

48.78

6%

ONE-ALLCHINA-RA

47.49

6%

มูลค่าเงินลงทุน 
(ตามมูลค่ายุติธรรม)

836.20

หน่วยลงทุนกองทุนรวม

836.20

100%

มูลค่าเงินลงทุน 
(ตามมูลค่า
ยุติธรรม)
836.20

นโยบายตราสารทุนตา่งประเทศ ปี 2564
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อัตราผลตอบแทนแยกตามกลุ่มการลงทุน
เปรียบเทียบกับ Benchmark ผลการด าเนินงาน



0.03 

-97.88 

กลุ่มที่ 2

เงินฝาก

กลุ่มที่ 4

หน่วยลงทุนกองทุนรวม

132

รายได้จากเงินลงทุน -97.85 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

แบ่งตามประเภทหลักทรัพย์ แบ่งตามประเภทรายได้

0.03

-76.96

-20.92

ดอกเบี้ยรับ Realized Gain/Loss Unrealized

Gain/Loss

นโยบายตราสารทุนตา่งประเทศ ปี 2564
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นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ
ผลการบริหารกองทุน 

133



นโยบายตราสารทุนตา่งประเทศ ปี 2564

หน่วย :  ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) 862.91

เงินลงทุนสุทธิ (ตามราคายุติธรรม) 856.80

อัตราผลตอบแทนสะสม (%) 3.35%

- Benchmark ผลการด าเนินงาน* 19.92%

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.3350

ค่าธรรมเนียมการจัดการ -

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน 0.02

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก 0.05

NAV per Unit

ปี 2564

1 ม.ค. 2564

10.0000

10.3350

*หมายเหตุ : MSCI ACWI Net USD Index adjusted with FX hedging cost 82.45%

MSCI ACWI Net USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 14.55%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี ของ PVD เฉล่ีย 4 ธนาคารพาณิชย์ 3%

ผลการบริหารกองทุนประจ าปี 2564

134
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PRINCIPAL 3.35% 

BM 19.92%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

*หมายเหตุ : MSCI ACWI Net USD Index adjusted with FX hedging cost 82.45%

MSCI ACWI Net USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 14.55%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี ของ PVD เฉล่ีย 4 ธนาคารพาณิชย์ 3%

นโยบายตราสารทุนตา่งประเทศ ปี 2564

อัตราผลตอบแทนสะสม เปรียบเทียบกับ
Benchmark ผลการด าเนินงาน*

135
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19.92%

3.35% หน่วยลงทุน

กองทุนรวม

ผลตอบแทนกองทุน Benchmark ผลการด าเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

Principal 

JEQ, 47.26, 

5%

Principal 

GEF, 193.01, 

23%

Principal 

GBRAND, 

134.63, 

16%

Principal 

EUEQ, 71.12, 

8%

Principal 

GOPP, 214.65, 

25%

Principal 

USEQ, 

129.68, 

15%

Principal 

VNEQ, 66.45,

8%

มูลค่าเงินลงทุน 
(ตามมูลค่ายุติธรรม)

856.80

หน่วยลงทุนกองทุนรวม

856.80

100%

มูลค่าเงินลงทุน 
(ตามมูลค่ายุติธรรม)

856.80

นโยบายตราสารทุนตา่งประเทศ ปี 2564
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อัตราผลตอบแทนแยกตามกลุ่มการลงทุน
เปรียบเทียบกับ Benchmark ผลการด าเนินงาน



0.05 

-17.67 

กลุ่มที่ 2

เงินฝาก

กลุ่มที่ 4

หน่วยลงทุนกองทุนรวม

137

รายได้จากเงินลงทุน -17.62 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

แบ่งตามประเภทหลักทรัพย์ แบ่งตามประเภทรายได้

0.05

-20.93

3.26

ดอกเบี้ยรับ Realized Gain/Loss Unrealized

Gain/Loss

นโยบายตราสารทุนตา่งประเทศ ปี 2564

137



EGAT
PROVIDENTFUND

ระเบียบวาระที ่4
เรื่องรายงานงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี

ส าหรับรอบปีบัญชี

4.1 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

4.2 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

4.3 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

138



EGAT
PROVIDENTFUND

การรับรองงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี
ส าหรับรอบปีบัญชี

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



EGAT
PROVIDENTFUND

140

คณะกรรมการกองทุนได้มีมติงดการจัดประชุมสามัญประจ าปี 2563
และใช้วิธีส่งหนังสือขอมติรับรองงบการเงินและรายงานการสอบบัญชี

ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ทางอีเมล 
โดยเปิดให้สมาชิกรับรองตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563

มีสมาชิกลงมติรับรอง จ านวน 1,723 คน
ซ่ึงครบองค์ประชุมตามที่ข้อบังคับกองทุนก าหนดไว้ที่ไม่ต ่ากว่า 200 คน 

การรับรองงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี
ส าหรับรอบปบัีญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562



EGAT
PROVIDENTFUND

141

ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ 17/2563 ก าหนดให้กรณีใช้
วิธีการส่งหนังสือขอมติจากสมาชิกเพ่ือรับรองงบการเงินแทนการ
จัดประชุมใหญ่สมาชิกของกองทุน และต้องเสนองบการเงินพร้อม
รายงานการสอบบัญชีประจ าปี พ.ศ. 2562 ดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่
ของสมาชิกกองทุนในการประชุมที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป

การรับรองงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี
ส าหรับรอบปบัีญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562



EGAT
PROVIDENTFUND

การรับรองงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี
ส าหรับรอบปีบัญชี

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



EGAT
PROVIDENTFUND

143

คณะกรรมการกองทุนได้มีมติงดการจัดประชุมสามัญประจ าปี 2564
และใช้วิธีส่งหนังสือขอมติรับรองงบการเงินและรายงานการสอบบัญชี

ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทางอีเมล 
โดยเปิดให้สมาชิกรับรองตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564

มีสมาชิกลงมติรับรอง จ านวน 3,046 คน
ซ่ึงครบองค์ประชุมตามที่ข้อบังคับกองทุนก าหนดไว้ที่ไม่ต ่ากว่า 200 คน 

การรับรองงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี
ส าหรับรอบปบัีญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563



EGAT
PROVIDENTFUND

144

ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่  สน. 8/2564 เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขยายเวลาผ่อนผันการจัดท าและส่งส าเนางบการเงิน
และรายงานการสอบบัญชีของกองทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
ส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สน.17/2563

การรับรองงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี
ส าหรับรอบปบัีญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563



EGAT
PROVIDENTFUND

การรับรองงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี
ส าหรับรอบปีบัญชี

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



EGAT
PROVIDENTFUND

งบการเงินรวม 01 39-49

งบการเงินนโยบายตราสารหนี้02 50-74

งบการเงินนโยบายตราสารทุน03 75-87

งบการเงินนโยบายอสังหาริมทรัพย์และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน

04 88-93

หมายเหตุประกอบงบการเงิน06 100-123

งบการเงินนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ05 94-99



EGAT
PROVIDENTFUND

147

งบการเงินรวม 
หน้า 39-49



EGAT
PROVIDENTFUND

รายการ
จ านวนเงิน (บาท)

2564 2563

สินทรัพย์ (หน้า 42) 40,122,899,720.86 38,586,148,363.14

หนี้สิน (หน้า 42) 992,693,272.74 742,879,893.46

สินทรัพย์สุทธิ (หน้า 42) 39,130,206,448.12 37,843,268,469.68

งบแสดงฐานะการเงินรวม (หน้า 39-43) 

148

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563



EGAT
PROVIDENTFUND

รายการ
จ านวนเงิน (บาท)

2564 2563

รายได้จากเงินลงทุน 773,920,358.18 935,307,352.24

ค่าใช้จ่าย 138,088,211.63 138,348,431.35

รายได้สุทธิจากเงินลงทุน 635,832,146.55 796,958,920.89

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 3,063,683,959.76 (5,270,858,551.34)

ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 1,025,715,826.77 600,705,235.08

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 4,089,399,786.53 (4,670,153,316.26)

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากเงินลงทุน 4,725,231,933.08 (3,873,194,395.37)

รายได้ที่ไม่เกิดจากเงินลงทุน 31,325.88 1,950.99

ผลประโยชน์สุทธิ (หน้า 46) 4,725,263,258.96 (3,873,192,444.38)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หน้า 44-46)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563



EGAT
PROVIDENTFUND

151

งบการเงินนโยบายการลงทุนประเภทตราสารหนี้
หน้า 50-74



EGAT
PROVIDENTFUND

รายการ
จ านวนเงิน (บาท)

2564 2563

สินทรัพย์ 14,579,588,209.49 19,647,694,755.77

หนี้สิน 192,483,368.41 197,695,943.78

สินทรัพย์สุทธิ (หน้า 50) 14,387,104,841.08 19,449,998,811.99

งบแสดงฐานะการเงิน-นโยบายตราสารหนี้ (หน้า 50-51) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563



EGAT
PROVIDENTFUND

รายการ
จ านวนเงิน (บาท)

2564 2563

รายได้จากเงินลงทุน 273,490,651.56 399,091,314.84

ค่าใช้จ่าย 2,162,613.01 2,719,903.66

รายได้สุทธิจากเงินลงทุน 271,328,038.55 396,371,411.18

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 43,772,179.78 80,182,958.92

ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (120,548,424.16) (217,827,996.82)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (76,776,244.38) (137,645,037.90)

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากเงินลงทุน 194,551,794.17 258,726,373.28

รายได้ที่ไม่เกิดจากเงินลงทุน 12,143.38 323.38

ผลประโยชน์สุทธิ (หน้า 52) 194,563,937.55 258,726,696.66

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ-นโยบายตราสารหนี้ (หน้า 52) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563



EGAT
PROVIDENTFUND

156

งบการเงินนโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน
หน้า 75-87



EGAT
PROVIDENTFUND

รายการ
จ านวนเงิน (บาท)

2564 2563

สินทรัพย์ (หน้า 75) 23,588,120,569.36 18,679,708,507.62

หนี้สิน (หน้า 75) 701,561,688.26 528,804,807.41

สินทรัพย์สุทธิ (หน้า 75) 22,886,558,881.10 18,150,903,700.21

งบแสดงฐานะการเงิน-นโยบายตราสารทุน (หน้า 75-76) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563



EGAT
PROVIDENTFUND

รายการ
จ านวนเงิน (บาท)

2564 2563

รายได้จากเงินลงทุน 487,550,095.48 527,767,309.06

ค่าใช้จ่าย 135,166,259.23 135,595,413.86

รายได้สุทธิจากเงินลงทุน 352,383,836.25 392,171,895.20

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 3,133,922,093.54 (5,336,264,588.27)

ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 1,152,840,355.12 839,571,561.60

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 4,286,762,448.66 (4,496,693,026.67)

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากเงินลงทุน 4,639,146,284.91 (4,104,521,131.47)

รายได้ที่ไม่เกิดจากเงินลงทุน 17,414.45 1,627.61

ผลประโยชน์สุทธิ (หน้า 77) 4,639,163,699.36 (4,104,519,503.86)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ-นโยบายตราสารทุน (หน้า 77) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563



EGAT
PROVIDENTFUND

161

งบการเงินนโยบายการลงทุนประเภท
อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน้า 88-93



EGAT
PROVIDENTFUND

รายการ
จ านวนเงิน (บาท)

2564 2563

สินทรัพย์ (หน้า 88) 162,668,616.78 258,745,099.75

หนี้สิน (หน้า 88) 1,713,254.23 16,379,142.27

สินทรัพย์สุทธิ (หน้า 88) 160,955,362.55 242,365,957.48

งบแสดงฐานะการเงิน-นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพ้ืนฐาน (หน้า 88-89) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563



EGAT
PROVIDENTFUND

รายการ
จ านวนเงิน (บาท)

2564 2563

รายได้จากเงินลงทุน 1,838,193.32 8,448,728.34

ค่าใช้จ่าย 48,755.55 33,113.83

รายได้สุทธิจากเงินลงทุน 1,789,437.77 8,415,614.51

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (16,118,704.72) (14,776,921.99)

ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 11,079,913.43 (21,038,329.70)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (5,038,791.29) (35,815,251.69)

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากเงินลงทุน (3,249,353.52) (27,399,637.18)

รายได้ที่ไม่เกิดจากเงินลงทุน 128.06 -

ผลประโยชน์สุทธิ (หน้า 90) (3,249,225.46) (27,399,637.18)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ-นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพ้ืนฐาน (หน้า 90) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563



EGAT
PROVIDENTFUND

166

งบการเงินนโยบายการลงทุน
ประเภทตราสารทุนต่างประเทศ

หน้า 94-99



EGAT
PROVIDENTFUND

รายการ
จ านวนเงิน (บาท)

2564

สินทรัพย์ (หน้า 94) 1,792,522,325.23

หนี้สิน (หน้า 94) 96,934,961.84

สินทรัพย์สุทธิ (หน้า 94) 1,695,587,363.39

งบแสดงฐานะการเงิน-นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ (หน้า 94-95) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



EGAT
PROVIDENTFUND

รายการ
จ านวนเงิน (บาท)

2564

รายได้จากเงินลงทุน 11,041,417.82

ค่าใช้จ่าย 710,583.84

รายได้สุทธิจากเงินลงทุน 10,330,833.98

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (97,891,608.84)

ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (17,656,017.62)

รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (115,547,626.46)

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากเงินลงทุน (105,216,792.48)

รายได้ที่ไม่เกิดจากเงินลงทุน 1,639.99

ผลประโยชน์สุทธิ (หน้า 96) (105,215,152.49)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ-นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ (หน้า 96) 
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171

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หน้า 100-123



EGAT
PROVIDENTFUND

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

172
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ถาม - ตอบQ A


