
จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

หน่วย : บาท

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์ แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

มกราคม-เมษายน 25651-30 เมษายน 2565

EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

รายได้จากเงินลงทุน

69,332.3031,972.86ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร

0.000.00ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก

0.000.00ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง

0.000.00ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน

0.000.00ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้

0.000.00รายได้เงินปันผล

2,101,884.83504,536.57รายได้อื่นๆ

2,171,217.13536,509.43รวมรายได้จากการลงทุน

ค่าใช้จ่าย

26,152.4026,152.40ค่าธรรมเนียมการจัดการ

7,548.302,061.98ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน

33,626.478,574.24ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนสมาชิก

9,136.682,475.60ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี

266.220.00ค่าธรรมเนียมธนาคาร

265.500.00ค่าใช้จ่ายอื่น

1,600,374.61752,872.48ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

1,677,370.18792,136.70รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

493,846.95(255,627.27)รายได้จากเงินลงทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

17,485,990.704,540,367.00กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์

(256,861,722.45)(69,624,429.80)หัก ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์

3,902,193.653,902,193.65กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน

กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(94,773,641.04)(93,927,187.62)ส่วนเพิ่ม(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์

0.000.00ส่วนเพิ่ม(ลด) จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน

0.000.00ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

(330,247,179.14)(155,109,056.77)รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน ที่เกิดขึ้นและจากการตีราคา

(329,753,332.19)(155,364,684.04)รายได้สุทธิจากเงินลงทุน
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จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

หน่วย : บาท

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์ แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

มกราคม-เมษายน 25651-30 เมษายน 2565

EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

รายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน

0.000.00รายได้ค่าปรับจากการส่งเงินล่าช้า

0.000.00รายได้จากการบริจาค

0.000.00รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ

0.000.00รายได้ไม่จ่ายคืนนายจ้าง - จากการนำส่งเงินเกิน

0.000.00รายได้อื่นๆ

0.000.00รวมรายได้อื่นนอกเหนือจากการลงทุน

(329,753,332.19)(155,364,684.04)การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

1,695,587,363.391,920,167,018.61ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือต้นงวด

(329,753,332.19)(155,364,684.04)การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด

การเพิ่มขึ้นในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง

24,917,415.7913,132,555.14เงินสะสม

21,781,321.1611,446,343.59เงินสมทบ

0.000.00ทรัพย์สินจากการบริจาค

168,646.36168,646.36เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากกองทุนอื่น

3,311,973,621.001,295,034,598.61เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการย้ายนโยบายการลงทุน

0.000.00เงินหรือทรัพย์สินรับโอน - จากการคงเงิน

0.000.00เงินกองทุนเก่า (เงินสะสม / เงินสมทบและผลประโยชน์)

3,358,841,004.311,319,782,143.70รวม

การลดลงในส่วนของสมาชิกและนายจ้าง

เงินจ่ายออกจากกองทุน

(5,859,319.74)(2,482,498.73)เงินจ่ายคืนสมาชิก

(176,734.29)(77,979.23)เงินจ่ายคืนนายจ้าง

(3.34)0.00เงินจ่ายเนื่องจากการขอคืนเงินนำส่งเกิน

0.000.00เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายกองทุน

(3,300,337,074.94)(1,663,722,097.11)เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการย้ายนโยบายการลงทุน

0.000.00เงินหรือทรัพย์สินโอนออก - จากการคงเงิน

0.000.00เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับ

0.000.00เงินสมทบที่จ่ายคืนเข้ากองทุน - จากการนำส่งเงินเกิน

(3,306,373,132.31)(1,666,282,575.07)รวม

52,467,872.00(346,500,431.37)รวมการเพิ่มขึ้นหรือ(ลดลง)ของส่วนสมาชิกและนายจ้างในระหว่างงวด

1,418,301,903.201,418,301,903.20ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด
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จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

หน่วย : บาท

งบแสดงส่วนของสมาชิก-นายจ้างและผลประโยชน์ แบบรายงาน กช. 1.1

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 เมษายน 2565

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

มกราคม-เมษายน 25651-30 เมษายน 2565

EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

ส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวดประกอบด้วย

632,028,466.34เงินสะสม

34,545,823.70ผลประโยชน์เงินสะสม

633,947,412.38เงินสมทบ

117,780,200.82ผลประโยชน์เงินสมทบ

(0.04)ผลประโยชน์รอจัดสรร

1,418,301,903.20รวมส่วนของสมาชิกและนายจ้างคงเหลือปลายงวด

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

30 เมษายน 2565

หน้าที่ 3 จาก 310/05/2565 11:31:15 PVD1 : 01



EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

แบบรายงาน กช. 1.2

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

วันครบกำหนด
อัตรา

ดอกเบี้ย

อัตราส่วน

ของราคา

ยุติธรรม

ราคายุติธรรมดอกเบี้ยค้างรับราคาทุนมูลค่าที่ตราไว้จำนวนหน่วยรายการ

0.000.000.000.000.000.001. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

19.52276,828,502.3267,101.59276,761,400.73276,761,400.732.002.  เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

0.000019.52276,828,502.3267,101.59276,761,400.73276,761,400.732.002.2  เงินฝากออมทรัพย์

0.000019.52276,828,502.3267,101.59276,761,400.73276,761,400.732.00ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

0.100011.57164,045,093.2739,254.80164,005,838.47164,005,838.471.00- SCB SA_EGATO : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

(มหาชน)

0.10007.95112,783,409.0527,846.79112,755,562.26112,755,562.261.00- SCB-EGAT_GA(OPT) : เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์

จำกัด (มหาชน)

0.000.000.000.000.000.003.  บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก

0.000.000.000.000.000.004.  ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก

0.000.000.000.000.000.005.  ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก

0.000.000.000.000.000.006. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะฯเป็นผู้รับรอง

รับอาวัล หรือสลักหลัง

0.000.000.000.000.000.007. ตราสารแห่งหนี้ที่ ธ.พาณิชย์หรือ ธ.อื่นที่มีกฎหมายเฉพาะฯเป็นผู้ออก

0.000.000.000.000.000.008. ตราสารแห่งหนี้ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัดหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก / ผู้รับรอง

0.000.000.000.000.000.009. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก

0.000.000.000.000.000.0010. ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก
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EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

แบบรายงาน กช. 1.2

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

วันครบกำหนด
อัตรา

ดอกเบี้ย

อัตราส่วน

ของราคา

ยุติธรรม

ราคายุติธรรมดอกเบี้ยค้างรับราคาทุนมูลค่าที่ตราไว้จำนวนหน่วยรายการ

0.000.000.000.000.000.0011. ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง

ผู้รับอาวัล หรือผู้สลักหลัง

0.000.000.000.000.000.0012.   ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก

74.571,057,606,849.830.001,163,857,496.08803,185,396.4180,318,539.6413. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน

0.000074.571,057,606,849.830.001,163,857,496.08803,185,396.4180,318,539.6413.1 หน่วยลงทุน

0.000028.71407,217,904.260.00481,460,268.01315,052,305.6431,505,230.56บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

0.000011.61164,634,064.050.00201,072,182.0569,827,064.926,982,706.49- ONE-UGG-RA : กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

0.00002.5536,206,508.460.0046,594,798.4737,555,502.093,755,550.21- ONE-ALLCHINA-RA : กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

0.00005.4377,037,135.120.0087,439,311.5583,291,493.368,329,149.34- ONE-UJE-RA : กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท เจแปน อิควิตี้

หน่วยลงทุนชนิดสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

0.00003.4048,224,556.810.0058,870,723.5649,387,129.854,938,712.99- ONE-GLOBFIN-IA : กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล ชนิดไม่จ่าย

เงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

0.00005.7281,115,639.820.0087,483,252.3874,991,115.427,499,111.54- ONE-VIETNAM-RA : กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

0.000045.86650,388,945.570.00682,397,228.07488,133,090.7748,813,309.08บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

0.00000.101,417,073.680.001,642,005.271,024,407.89102,440.79- PRINCIPAL GOPP-C : กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้

0.000022.40317,647,782.010.00330,537,995.92192,152,792.9419,215,279.29- PRINCIPAL GEF-C : กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้

0.00001.8325,981,088.870.0027,057,959.5718,623,501.961,862,350.20- PRINCIPAL VNEQ-A : กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้

0.00007.32103,886,875.300.00108,952,440.6082,907,868.318,290,786.83- PRINCIPAL GBRAND-A : กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์
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EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ

แบบรายงาน กช. 1.2

ทะเบียนเลขที่ 1/2538

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

จัดทำรายงานโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

จัดการโดย : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

วันครบกำหนด
อัตรา

ดอกเบี้ย

อัตราส่วน

ของราคา

ยุติธรรม

ราคายุติธรรมดอกเบี้ยค้างรับราคาทุนมูลค่าที่ตราไว้จำนวนหน่วยรายการ

0.00009.90140,431,107.440.00147,237,596.85148,495,920.9114,849,592.09- PRINCIPAL USEQ-A : กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้

0.00002.7639,118,997.110.0041,635,579.8119,768,351.181,976,835.12- PRINCIPAL APDI-A : กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้

0.00001.5421,906,021.160.0025,333,650.0525,160,247.592,516,024.76- PRINCIPAL CHEQ-C : กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้

0.000.000.000.000.000.0014.  ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน

0.000.000.000.000.000.0015.  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

0.000.000.000.000.000.0016.  หุ้นบุริมสิทธิ์และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์

0.000.000.000.000.000.0017. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

16.82238,556,284.450.00244,735,296.86123,964,102.9943,153.0018. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

0.00008.40119,161,017.980.00123,328,943.872,557,750.0043,150.0018.4  กองทุนรวมต่างประเทศ

0.00008.40119,161,017.980.00123,328,943.872,557,750.0043,150.00ประเทศสหรัฐอเมริกา

0.00002.1931,061,147.940.0032,997,472.442,540,000.0025,400.00- US81369Y6059 : FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR

0.00006.2188,099,870.040.0090,331,471.4317,750.0017,750.00- VTV US EQUITY : VANGUARD VALUE ETF

0.0000(0.14)(2,011,086.52)0.000.000.002.0018.5  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

0.0000(0.14)(2,011,086.52)0.000.000.002.00สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

0.0000(0.14)(2,011,086.52)0.000.000.002.00- FX-FWD : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

0.00008.56121,406,352.990.00121,406,352.99121,406,352.991.0018.6 เงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ

0.00008.56121,406,352.990.00121,406,352.99121,406,352.991.00Clearstream Banking Luxembourg

0.00008.56121,406,352.990.00121,406,352.99121,406,352.991.00- USD_CBL_EGATO : เงินฝากออมทรัพย์สกุล สหดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

110.911,572,991,636.6067,101.591,685,354,193.671,203,910,900.1380,361,694.64รวมเงินลงทุน
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EGATEF : รวมนโยบายตราสารทุนต่างประเทศ
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งบแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ

วันครบกำหนด
อัตรา

ดอกเบี้ย
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13.80195,683,500.0019. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์

0.000.0020. เงินปันผลค้างรับ

15.44218,926,742.1221. ลูกหนี้อื่นๆ

0.000.0022. เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์

0.000.0023. เงินสะสมสมทบรอการจัดสรร

(40.14)(569,299,975.52)24. เจ้าหนี้อื่น ๆ

100.001,418,301,903.2067,101.591,685,354,193.671,203,910,900.1380,361,694.64รวมสินทรัพย์สุทธิ

184,231,764.8226จำนวนหน่วยรวม

7.6985มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

(10.7089) %อัตราผลตอบแทนจากการจัดการสำหรับเดือน

(23.5046) %ผลการดำเนินงานสะสม
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ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

(นายธงชัย ตั้งสถาพรชัยกุล)

30 เมษายน 2565

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน มีวิธีการดังนี้

          อัตราผลตอบแทนรายเดือน Ri เท่ากับ UVmi/UVmi-1 -1

          อัตราผลตอบแทนสะสมเท่ากับ [(1+R1) (1+R2) (1+R3) (1+R12)] - 1

          UV หมายถึง มุลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

          mi หมายถึง เดือนที่ i
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