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วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)
ของ กสจ.

วิสัยทัศน์
(Vision)

พันธกิจ
(Mission)

กสจ. จะเป็นกองทุนท่ีมีความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน 
มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และสามารถสร้างผลประโยชน์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สมาชิก
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ให้มีการจัดท�าทะเบียนสมาชิก
อย่างถูกต้อง และจัดสรรผลประโยชน์

ให้แก่สมาชิกอย่างรวดเร็ว

ให้มีการจัดการการลงทุน
ด้วยผู้บริหารมืออาชีพ เพ่ือให้ได้รับ

ผลตอบแทนเป็นท่ีพอใจ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ
ถึงสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก

จัดหาสวัสดิการ 
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

ให้แก่สมาชิก

จัดระบบการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล

ให้การดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน ให้มีความปลอดภัย

และตรวจสอบได้

ประสานการจัดการกับ
ส่วนราชการ และหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง
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นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
ประธานกรรมการ กสจ.

สารจากประธานกรรมการ กสจ. ชุดที่ 10
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นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
ประธานกรรมการ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว

ปี พ.ศ. 2560 ทีผ่่านมาเป็นปีท่ี กสจ. ได้ก่อต้ังมาครบ 20 ปี ถือว่าเป็นการครบรอบสองทศวรรษแห่งความมัน่คง 
และยั่งยืน นับเป็นการริเริ่มของเรา เป็นการวางรากฐานให้ลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการได้รู้จักการออมเงิน กสจ. 
คอืสถาบนัเงนิออม คอืหลกัประกันเพือ่สมาชกิได้มเีงินไว้ใช้เม่ือออกจากราชการหรอืเมือ่พ้นวยัท�างาน คอืแหล่งพักพงิ
เงินที่ปลอดภัย ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงความปลอดภัยจาก “อัตราเงินเฟ้อ” ด้วย ซึ่งจากวันนั้นมาจนถึงปี พ.ศ. 2560 
กสจ. สร้างผลตอบแทนให้สมาชิกเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.39 ซึ่งสูงกว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.39 และจากมูลค่า
ทรัพย์สินเริ่มต้นที่ 177 ล้านบาท จวบจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2560 กสจ. มีทรัพย์สินสุทธิจ�านวน 20,046.03 ล้านบาท  
มีผลก�าไรสุทธิจ�านวน 860.58 ล้านบาท 

ตลอดปี 2560 กสจ. ไม่ได้หยุดยั้งที่จะเพิ่มโอกาสด้านต่างๆ ให้แก่สมาชิก ผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่

 เพิ่มเงินสะสม เพิ่มโอกาสให้สมาชิกสามารถปรับเพิ่มเงินสะสม โดยสามารถสะสมได้ตั้งแต่ร้อยละ 3  
ถึงร้อยละ 15 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินใช้หลังเกษียณอย่างเพียงพอ โดยสิ้นปี  
พ.ศ. 2560 มีสมาชิกที่ปรับเพิ่มเงินสะสมมากกว่า 1,000 ราย

 เพื่อนเพิ่มเพื่อน เพิ่มโอกาสให้สมาชิก กสจ. ได้มีการเชิญชวนลูกจ้างประจ�าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกได้มี
โอกาสเข้ามาเป็นสมาชิก กสจ.

 พัฒนาสมาชิก เพิม่โอกาสก้าวหน้าในการท�างาน เพิม่มาตรฐานฝีมอืแรงงาน เพิม่รายได้ให้แก่สมาชกิ 
จึงจัดอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิกในทุกๆ ด้าน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กสจ. ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
ด�ารงแนวทางด้วยความรอบคอบ ภายใต้ปณิธานและเป้าหมายหลักของเรา

ก้าวหน้า เป้าหมายเป็นกองทุนที่มีความก้าวหน้าและเติบโต
มั่นคง เป้าหมายเป็นกองทุนที่มีความมั่นคงระยะยาวและให้ผลตอบแทนที่ดี
ยั่งยืน เป้าหมายเป็นกองทุนที่มีความคงอยู่อย่างยั่งยืน

ท้ายที่สุดน้ี ในนามของประธานกรรมการ กสจ. กระผมใคร่ขอขอบคุณบริษัทจัดการด้านต่างๆ สถาบัน 
การเงิน ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสมาชิกกองทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่น พร้อมที่จะร่วมกันก้าวไป
ข้างหน้า และที่ส�าคัญผมขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการ กสจ. ทุกท่าน และทีมงานบริหารทุกคน ส�าหรับ
ความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจก่อเป็นพลังผลักดันให้เกิดความส�าเร็จท้ังมวล ท้ังนี้ขอให้ทุกท่านเช่ือมั่นว่า กสจ.  
จะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนให้อยู่ในระดับที่ดี ด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้กองทุน 
ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป

“เพิ่ม เพื่อน พัฒนา ก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน ”
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ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

1. นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
ส�านักงบประมาณ 
ประธานกรรมการ

2. นางสุรีพร ศิริขันตยกุล
กรมบัญชีกลาง 
กรรมการ (1 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน)

3. นายวุฒิพงศ์ จิตตัง้สกุล
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ (8 มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน)
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4. นายสุภัทร จ�าปาทอง
กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ

5. นายสันติ อ�่าศรีเวียง
กระทรวงการคลัง
กรรมการ

6. นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า
ส�านักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ

7. นายสมเกียรติ บุญทอง
กระทรวงแรงงาน
กรรมการ (27 เมษายน 2560 - ปัจจบุนั)

คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 10
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ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

8. นางสุรีย์ เกาศล
กระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ (1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน)

9. นางพาณิภัค จึงสง่า
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ

10. นายชัยสิทธิ์ ขันติสิทธิ์
กระทรวงยุติธรรม
กรรมการ

8
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14. นายจรัญ เหมือนแขยด
กระทรวงพลังงาน
กรรมการ (1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน)

15. นายธนะ บ�ารุงแสง
กระทรวงการคลัง
กรรมการและเลขานุการ

11. นางยุพา วีระทรัพย์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ

12. นายชินพันธ์ นาคประสพ
กระทรวงมหาดไทย
กรรมการ

13. นายนะกูล อักษรไวสมผล
กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ

คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 10
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16
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16. นายวิทัศน์ เตชะบุญ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ประธานกรรมการ
(6 กรกฎาคม 2559 - 19 เมษายน 2560)

17. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
กรมบัญชีกลาง
กรรมการ 
(6 กรกฎาคม 2559 - 26 กันยายน 2559)

18. นางพรกมล ประยูรสิน
กรมบัญชีกลาง
กรรมการ 
(27 กันยายน 2559 - 24 พฤษภาคม 2560)

19. นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
กรมบัญชีกลาง
กรรมการ 
(25 พฤษภาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560)

20. นางสาววราทิพย์ อากาหยี่
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ 
(6 กรกฎาคม 2559 - 7 มิถุนายน 2560)

18

19 20

21

21. นายสุเทพ วัชรปิยานันทน์
กระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ 
(6 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

22. นายปฐมพร ทิมเพชร
ส�านักนายกรัฐมนตรี
กรรมการและเลขานุการ 
(6 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559)

22

(ลาออก เปลี่ยนสายงาน และเกษียณอายุราชการ)

คณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 10
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จากใจกรรมการฝ่ายสมาชิก กสจ.

นายจรัญ เหมือนแขยด
กระทรวงพลังงาน

สวัสดีครับ ท่านสมาชิก กสจ. ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อ�านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการจัดท�ารายงานประจ�าปี 2560 ให้โอกาสกรรมการฝ่ายสมาชิกได้แสดงความรู้สึก 
ความในใจ และข้อคิดต่างๆ ผ่านทางรายงานประจ�าปี 2560

กองทุน กสจ. ได้จดทะเบียนกองทุนเมื่อ 27 มีนาคม 2540 พร้อมกับกองทุน กบข. สืบเนื่องจากปี พ.ศ. 2539 
นายปรีดี บุญยัง อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้มอบให้กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง จัดสวัสดิการให้กับลูกจ้างประจ�า 
หลังเกษียณอายุราชการ กองทุน กสจ. จดทะเบียนพร้อมกับกองทุน กบข. โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เป็นสวัสดิการแก ่
ลูกจ้าง มีเงินไว้ใช้เม่ือออกจากราชการ สร้างเสริมสถาบันเงินออม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐและลูกจ้าง  
สร้างหลักประกันครอบครัวเม่ือสมาชิกฯ เสียชีวิต และยังได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ เมื่อพ้นจากสมาชิกฯ  
ตามข้อบังคับกองทุนจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบ น�าเงินสะสม 
ไปลดหย่อนภาษีได้ ได้รับเงินบ�าเหน็จ หรือเงินบ�าเหน็จรายเดือนเหมือนเดิม ได้รับบัตรสมาชิกฯ ใบแจ้งยอดเงินของ 
สมาชิกกองทุนรายบุคคลปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบเงินสะสมเงินสมทบของตนเอง เข้าร่วมประชุมใหญ่และ 
สมัครคัดเลือกเป็นผู้แทนส่วนราชการเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีสิทธิเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเคหะ สินเชื่อสวัสดิการ
ของธนาคารออมสินและโครงการครอบครัว กสจ. สดใส ด้วยประกันภัยทิพย มีสิทธิเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์  
พบสมาชิกและผู้ปฏิบัติงาน กสจ. ฝึกอบรมวิชาชีพ โดยท่านสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน 
ประธานกรรมการฯ ชุดที่ 5 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่วัดธาตุทอง เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ขณะรับราชการอยู่ 
และเกษียณ ซึ่งขอปรับระดับชั้นงานท่ีเก่ียวข้องได้ โครงการพัฒนาสมาชิกฯ ท่านพานิช จิตร์แจ้ง อดีต 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประธานกรรมการฯ ชุด 8 ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ก�ากับ
ดูแลลูกจ้างประจ�า ที่กรมชลประทาน เพ่ือให้สมาชิกได้ปรับระดับชั้นงานและปรับเปลี่ยนต�าแหน่งของตน ท�าให้มี 
เงินทุน กสจ. เพิ่มขึ้น ปัจจุบันท่านพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ ประธานกรรมการฯ  
มีนโยบายแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ กสจ. และเปิดโอกาสให้สมาชิกเพิ่มสมาชิก กสจ. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
เพ่ือไปประกอบอาชพี สุดท้าย ขอขอบคณุท่านวสิิฐา ตัง้จตินบ ผูจ้ดัการส�านกังาน กสจ. ทีไ่ด้บริหารจัดการกองทุนให้มี 
ผลก�าไร 860.58 ล้านบาท และขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้สมาชิก 
และครอบครัวจงมีความสุขกายสุขใจ สุขภาพพลานามัยแข็งแรง เราสัญญาว่าจะดูแลกองทุนและสมาชิกฯ ให้ดีท่ีสุด  
ให้มีผลก�าไรมากที่สุด อย่าลืมแนะน�าเพื่อนมาสมัครเป็นสมาชิก กสจ. และเพิ่มเงินสะสมของตนเองด้วยนะครับ

โดย ธนะ บ�ารุงแสง
กรรมการและเลขานุการ

นางพาณิภัค จึงสง่า
กระทรวงอุตสาหกรรม

นายชัยสิทธิ์ ขันติสิทธิ์
กระทรวงยุติธรรม

นายชินพันธ์ นาคประสพ
กระทรวงมหาดไทย

นางยุพา วีระทรัพย์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายธนะ บ�ารุงแสง
กระทรวงการคลัง

นายนะกูล อักษรไวสมผล
กระทรวงศึกษาธิการ
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ด้านทะเบียนสมาชิก

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กสจ.

1.

2. ด้านการลงทุน

3. ด้านกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ กสจ.

ก�ากับดูแลการท�างานของบริษัทจัดการกองทุน และผู้รับฝากทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
สัญญาแต่งตั้ง และมติที่ประชุมของคณะกรรมการ กสจ.
ตรวจสอบการจัดท�ารายงานการเงินของกองทุน และรายงานท่ีเก่ียวข้องของบริษัทจัดการการลงทุน  
และผู้รับฝากทรัพย์สินให้มีความถูกต้องครบถ้วน
พิจารณากลั่นกรอง นโยบายการลงทุน แผนการลงทุนของ กสจ. ตามที่บริษัทจัดการการลงทุนเสนอ
การปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ตามความเหมาะสมกับสภาวะการลงทุน เสนอคณะกรรมการ กสจ.  
ให้ความเห็นชอบ
พิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ของ กสจ.

ก�ากับดูแลการท�างานของบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิกในการจัดท�าข้อมูลทะเบียนสมาชิก กสจ. ให้เป็นไป 
โดยถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย ข้อบังคับ กสจ. สัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก 
และมติคณะกรรมการ กสจ. ในการบนัทึกข้อมลูเงินสะสม เงนิสมทบ ผลประโยชน์เงนิสะสมและผลประโยชน์
เงินสมทบรายบุคคล การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการหรือสมาชิก
ก�ากบั ดูแล การท�างานของบรษัิทจัดการทะเบยีนสมาชิกในการประสานกบัหน่วยงานราชการ ในการน�าส่งเงนิ 
เข้ากองทุนตามก�าหนดเวลา และการปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือปฏิบัติงานที่ กสจ. ก�าหนด
แก้ไขปัญหาการด�าเนินงานในการน�าส่งเงินเข้ากองทุนตามก�าหนดเวลาของหน่วยงานราชการ จ่ายเงินคืน
สมาชิกของบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก
แก้ไขคู ่มือปฏิบัติงาน กสจ. ส�าหรับหน่วยงานราชการ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นปัจจุบัน และจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน

พจิารณา ยกร่าง แก้ไข เพิม่เตมิข้อบงัคบั และระเบยีบ กสจ. ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตักิองทนุส�ารองเลีย้งชพี 
พ.ศ. 2530 กฎหมายอื่นใด ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้องกับ กสจ.
ก�ากับดูแลให้เป็นไปตามวินิจฉัย การตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของกองทุน ระเบียบ และสัญญา 
ที่เกี่ยวข้องกับ กสจ. เมื่อเกิดกรณีข้อพิพาทกับบุคคลภายนอก
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4.

5.

ด้านสมาชิกสัมพันธ์

พิจารณารายละเอียดโครงสร้างส�านักงาน กสจ. และอัตราก�าลังของส�านักงาน กสจ.
พิจารณาก�าหนดต�าแหน่ง การปรับชั้นงาน และอัตราค่าจ้างพนักงาน กสจ.
พิจารณาหลักเกณฑ์และการจ่ายเงินรางวัลพนักงาน กสจ. ประจ�าปี
ก�าหนดแนวทางสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กสจ.
ก�าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน กสจ.

พจิารณาก�าหนดหลกัสตูร รปูแบบ และรายละเอยีดในการจดัสมัมนาฝึกอบรม เพ่ือเพิม่ศกัยภาพ ในการท�างาน 
และเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก กสจ.
พิจารณาการจัดสัมมนาฝึกอบรมให้แก่สมาชิก กสจ. โดยประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆ 
ทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือพฒันาและสร้างโอกาสความก้าวหน้าในระดบัชัน้งาน และต�าแหน่งทีส่งูขึน้ให้แก่สมาชกิ กสจ.

พิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรองการจัดต้ังงบประมาณประจ�าปีที่จะต้องใช้ในการบริหารจัดการกองทุน  
และการบริหารจัดการของส�านักงาน กสจ.
พิจารณาก�าหนดนโยบายและกรอบการจดัสรรงบประมาณ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของ คณะกรรมการ กสจ.

ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบบัญชี ให้เป็นไปตามสัญญาและมาตรฐานทางการบัญชี
พิจารณาตรวจสอบ ประเด็นปัญหา และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี กสจ. รวมทั้งหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
พิจารณาข้อมูลงบการเงิน กสจ. ที่จะลงพิมพ์ในรายงานประจ�าปี

ก�าหนดโครงการ แผนงานประชาสัมพันธ์ของ กสจ. และการด�าเนินงานตามแผนงานในการให้สมาชิก 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ กสจ.
พิจารณากลั่นกรอง วิธีการด�าเนินการเผยแพร่ข่าวสาร กสจ. ผ่านสื่อประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์  
ในการหาสมาชิกใหม่ และสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่สมาชิก
จัดหาและพิจารณาสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก กสจ.
กิจกรรม CSR คืนก�าไรสู่สังคม

8. ด้านทรัพยากรบุคคล และค่าตอบแทน

ด้านการตรวจรายงานผลการตรวจสอบบัญชี

6. ด้านงบประมาณ

7. ด้านพัฒนาสมาชิก
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องค์ประกอบของคณะกรรมการ กสจ. 
และนโยบายการบริหารกองทุน กสจ.

• ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
• ผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
• ผู้แทนส�านักงบประมาณ

ผู้แทนส่วนราชการอื่นอีก5
ท่าน

3
ท่าน

ผู้แทนสมาชิก
(ปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี)

7
ท่าน

องค์ประกอบของคณะกรรมการ กสจ. จ�านวน 15 ท่าน

นโยบายการบริหารกองทุน กสจ.

ผลการด�าเนินงานสดใส
จ่ายเงินคืนได้รวดเร็ว
ก้าวทันเทคโนโลยี
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก
และคืนก�าไรสู่สังคม
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ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560

ด้านทะเบียนสมาชิก
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิกกองทุน

ส�ารองเลีย้งชพีส�าหรับลกูจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว (กสจ.) มผีลการด�าเนนิงานทะเบยีนสมาชกิ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

(1) มูลค่าทรัพย์สินกองทุน จ�านวนหน่วยงาน และสมาชิกกองทุน

รายการ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(บาท)
จ�านวนหน่วยงาน

(แห่ง)
จ�านวนสมาชิก

(ราย)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 19,560,899,441.22 1,774 97,667

เพิ่มขึ้น    

- จากการลงทุน 860,577,762.81 - -

- จากเงินกองทุน 1,583,985,093.72 7 366

ลดลง    

- จากการจ่ายเงินคืนสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ (1,958,756,318.37) - (8,092)

- จากการจ่ายคืนนายจ้าง (676,716.16) (62) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 20,046,029,263.22 1,719 89,941

(2) การกระทบยอดเงินน�าส่งเพื่อจัดสรรหน่วยให้แก่สมาชิก
(2.1) เงินน�าส่งรอการจัดสรรของปี 2560

กสจ. ได้รับเงินโอนจากส่วนราชการที่น�าส่งเงินเข้ากองทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 
31 ธนัวาคม 2560 เป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 1,578,812,836.95 บาท บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการตดิตามเอกสารรายละเอยีด 
การน�าส่งเงินสะสมและเงินสมทบ (แบบ กสจ.003) จากหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก เพื่อบันทึกข้อมูลเงินน�าส่ง 
ของสมาชิกแต่ละรายเข้าในระบบทะเบียนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินน�าส่ง 
รอการจัดสรรทั้งสิ้น 1,463,903.95 บาท สาเหตุที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรหน่วยให้แก่สมาชิกได้ ทั้งนี้เนื่องจาก 
ขาดรายละเอียดของเงินสะสมและเงินสมทบ (แบบ กสจ.003) 

บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งติดตามไปยังหน่วยงานเป็นประจ�าทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป พร้อมโทรศัพท์ 
ติดตามกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือด้วยดี ท�าให้เงินน�าส่ง 
รอการจัดสรรลดลงตามล�าดับ ท�าให้ยอดเงินน�าส่งรอจัดสรรลดลงคงเหลอืในบญัชรีอจดัสรร ท้ังสิน้ 981,814.29 บาท  
(ณ วันที่ 19 มกราคม 2561)

(2.2) เงินน�าส่งรอจัดสรรคงค้าง 
บรษิทัฯ ในฐานะนายทะเบยีนได้ร่วมกบั กสจ.  สญัจรพบสมาชกิ และเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงาน 

กสจ. เพื่อแนะน�าช่องทางและขั้นตอนการน�าส่งข้อมูลเงินสะสมและเงินสมทบของสมาชิกตามแผนประชาสัมพันธ์ 
กสจ. สัญจรพบสมาชิกทั่วทุกภาคของประเทศ รวมถึงในปี 2559 ได้จัดให้มีโครงการอบรมหลักเกณฑ์และขั้นตอน
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การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน กสจ. วัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรม รวมถึง 
การรับทราบปัญหาของหน่วยงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาเงินน�าส่งรอการจัดสรรคงค้างให้หมดไป โดยบริษัทฯ  
ได้ด�าเนินการติดตามผลหลังจากเข้ารับอบรมในปี 2559 อย่างต่อเนื่อง และในปี 2560 ได้จัดมีการอบรมเพิ่มเติม 
ในวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2560 ท�าให้เงินน�าส่งรอจัดสรรคงค้าง ณ เดือนตุลาคม 2560 จ�านวน 2,020 รายการ 
คิดเป็นจ�านวนเงินคงค้างจัดสรรทั้งสิ้น 5,083,574.42 บาท หลังเข้ารับการอบรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
มียอดเงินน�าส่งรอการจัดสรรคงค้างลดลงตามล�าดับ ดังนี้

ตารางผลการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ

ปี

จ�านวนเงินจัดสรรก่อนอบรม หลังอบรม เปลี่ยนแปลงลดลง
คิดเป็น
ร้อยละ

หน่วยงาน จ�านวนเงิน หน่วยงาน จ�านวนเงิน หน่วยงาน จ�านวนเงิน

(แห่ง) (บาท) (แห่ง) (บาท) (แห่ง) (บาท)

2546 - 2553  9 40,618.78 9 40,618.78 - - -

2554 18 24,999.70 17 24,495.70 1 504.00 2.02

2555 16 29,727.60 16 29,727.60 - - -

2556 14 23,872.62 9 16,781.00 5 7,091.62 29.71

2557 17 20,098.47 5 6,220.50 12 13,877.97 69.05

2558 17 98,056.56 13 32,881.26 4 65,175.30 66.47

2559 52 140,389.80 48 100,497.90 4 39,891.90 28.42

2560 1,877 4,705,810.89 451 921,288.67 1,428 3,784,522.22 80.42

 

นอกจากน้ี เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอ�านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน กสจ.  
บริษัทจัดการทะเบียนสมาชิกได้ปรับปรุงรูปแบบการน�าส่งข้อมูลเงินสะสมเงินสมทบ โดยการสร้างไฟล์ข้อมูล 
เงินน�าส่งในรูปของ Excel และจัดส่งไฟล์ Template พร้อมคู่มือการใช้งานให้กับหน่วยงาน เพื่อน�าส่งข้อมูล 

เปรียบเทียบการลดลงของรายการเงินน�าส่งรอการจัดสรร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

2546-2553, ลดลงร้อยละ 0
2556, ลดลงร้อยละ 29.71

2557, ลดลงร้อยละ 69.05

2558, ลดลงร้อยละ 66.47

2559, ลดลงร้อยละ 28.42

2554, ลดลงร้อยละ 2.02
2555, ลดลงร้อยละ 0

2560, ลดลงร้อยละ 80.42
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เงินน�าส่งประจ�าเดือนและเงินตกเบิก ผ่านทางอีเมล์ member.pvd@ktam.co.th อีกทั้งจะท�าให้การจัดสรร
หน่วยให้แก่สมาชิกกองทุนสามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดการส่งเงินขาด หรือเงินเกิน ไม่ก่อให้ 
เกิดรายการเงินคงค้างการจัดสรรที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลของสมาชิกมีความถูกต้อง อันจะส่งผลต่อการได้รับเงินกองทุน  
พร้อมผลประโยชน์ครบถ้วนของสมาชิกในอนาคต

(3) รายละเอียดการจ่ายเงินสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ
ในปี 2560 บรษัิทได้ด�าเนนิการจ่ายคืนเงินให้แก่สมาชกิ กสจ. ทีส่ิน้สมาชกิภาพตามข้อบงัคบัของกองทนุ

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 8,092 ราย รวมเป็นเงินท้ังสิน้ 1,958,756,318.37 บาท  
แบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

        หน่วย : ราย

สาเหตุสิ้นสุดสมาชิกภาพ  จ�านวน

เกษียณอายุราชการ 6,178

ลาออก 1,358

ถึงแก่กรรม 556

รวมทั้งสิ้น 8,092

ในปี 2560 บริษัทได้ด�าเนินการจ่ายคืนเงินให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการได้อย่างรวดเร็ว โดย 
ใช้วันค�านวณจ�านวนหน่วย (Trade Date) ที่ใกล้ที่สุดหลังจากสมาชิกเกษียณอายุและสามารถด�าเนินการโอนเงิน
เข้าบัญชีสมาชิก ภายใน 5 วันท�าการกรณีสมาชิกมีบัญชีธนาคาร กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และภายใน 7 วันท�าการ
ส�าหรับบัญชีธนาคารอื่นๆ

สรุปการจ่ายคืนเงินสมาชิก กสจ. ประจ�าปี 2560

6,178 เกษียณอายุราชการ

ลาออก

ถึงแก่กรรม

1,358
556

เกษียณอายุราชการ ลาออก ถึงแก่กรรม
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เปรียบเทียบการจ่ายคืนเงินสมาชิกเกษียณอายุราชการ ระหว่างปี 2559-2560

เดือน
จ�านวนสมาชิกเกษียณปี 2559 

(6,509 ราย) เปอร์เซน็ต์
%

จ�านวนสมาชิกเกษียณปี 2560 
(6,259 ราย) เปอร์เซน็ต์

%
จ่าย (ราย) จ�านวนเงิน จ่าย (ราย) จ�านวนเงิน

ตุลาคม 6,172  1,423,593,031.57  94.82 5,830 1,467,684,585.79 93.15

พฤศจิกายน  247  53,384,413.98 3.80 231 56,995,038.01 3.69

ธันวาคม  45  9,961,228.96 0.69 97 23,613,189.91 1.55

รวม  6,464  1,486,938,674.51 99.31 6,158 1,548,292,813.71 98.39

(4) บัญชีกลางส�าหรับเงินน�าส่งรอการจัดสรร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินรอจัดสรรในบัญชีกลาง (Omnibus Account) เป็นจ�านวนเงิน 

ทั้งสิ้น 103,951,618.22 บาท ประกอบด้วย

รายละเอียด
เงินรอจัดสรรในบัญชีกลาง

1 มกราคม 2560 31 ธันวาคม 2560 เปลี่ยนแปลง

เงินสะสม 26,516,294.53 26,511,585.53 (4,709)

เงินสมทบ 26,516,294.52 26,511,585.52 (4,709)

ผลประโยชน์เงินสะสม 23,302,932.83 25,464,223.60 2,161,290.77

ผลประโยชน์เงินสมทบ 23,302,932.81 25,464,223.57 2,161,290.76

รวม 99,638,454.69 103,951,618.22 4,313,163.53

ในปี 2560 บริษัทได้รับเอกสารหลักฐานการพิสูจน์สิทธิ์ยอดเงิน กสจ. จากสมาชิก จ�านวน 1 ราย โดยได้ 
น�าส่งส�าเนาเอกสารการจ่ายค่าจ้าง (กพ.7) มายังบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก เพื่อตรวจสอบข้อมูลเงินน�าส่ง 
รายสมาชกิกบัฐานข้อมูลในระบบทะเบยีน ซึง่บรษิทัได้ตรวจสอบเอกสารการยนืยนัยอดเงนิดงักล่าว และด�าเนนิการ
ปรับปรุงยอดเงินต้น พร้อมผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกเรียบร้อยแล้ว ในเดือนมิถุนายน 2560 ประกอบด้วย

รายการ จ�านวนเงิน

เงินสะสม  4,709.00 บาท

เงินสมทบ 4,709.00 บาท

เงินผลประโยชน์สะสม 4,014.07 บาท

เงินผลประโยชน์สมทบ 4,014.07 บาท

รวมทั้งสิ้น 17,446.14 บาท

ดังนั้น สมาชิกท่านใดที่พบว่าข้อมูลเงินน�าส่ง (เงินต้น) ของตนเองไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยงานท่าน เพือ่ตรวจสอบข้อมลู โดยจัดท�ารายละเอยีดยนืยนัยอดเงนิน�าส่งมายงับริษทัฯ เพือ่ขอปรับปรงุยอดเงนิ 
ให้แก่สมาชิก พร้อมแนบเอกสารหลักฐานเพื่อพิสูจน์สิทธิ์ บริษัทฯ จะด�าเนินการตรวจสอบและปรับปรุงยอดเงิน 
น�าส่ง พร้อมผลประโยชน์ของสมาชิกให้ถูกต้องทันที 
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หากสมาชกิรายใดสิน้สมาชกิภาพ และได้รบัเงนิคนืจากกองทนุ กสจ. แล้ว แต่ต่อมาได้น�าส่งเอกสารหลกัฐาน 
มาเพื่อพิสูจน์สิทธ์ิว่า ตนยังมีเงินน�าส่งรอการจัดสรรอยู่ในบัญชีกลางดังกล่าว บริษัทฯ จะด�าเนินการตรวจสอบ 
ความถูกต้อง และจ่ายคืนเงินส่วนต่างให้แก่สมาชิกอีกครั้ง ตามเอกสารหลักฐานข้อเท็จจริงท่ีบริษัทได้รับแจ้ง 
จากหน่วยงาน และสมาชิก

(5) การน�าส่งรายงานรายตัวสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
ในปี 2560 บริษัทฯ จะน�าส่งรายงานรายตัวสมาชิกกองทุนส�ารองเล้ียงชีพให้สมาชิก จ�านวน 2 ฉบับ

เพื่อรายงานผลการด�าเนินการของกองทุนให้แก่สมาชิกทราบ โดยฉบับแรก งวดเดือนมิถุนายน ปี 2560 จัดส่ง 
เดือนกรกฎาคม ปี 2560 พร้อมวารสารข่าว และฉบับที่สอง งวดเดือนธันวาคม 2560 จัดส่งเดือนมกราคม 2561 
พร้อมวารสารข่าว สมาชกิสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการยืน่ภาษปีระจ�าปี 2560 ได้ พร้อมกนันีไ้ด้แนบขัน้ตอน 
การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกให้เจ้าหน้าที่หน่วยงาน เพื่อใช้ตรวจฐานข้อมูลสมาชิก เช่น วันเดือนปีเกิด วันสมัคร 
เข้าเป็นสมาชิกกองทุน เลขบัตรประจ�าประชาชน เงินสะสม เงินสมทบที่หักในปีปัจจุบัน เป็นต้น 

(6) การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิก หรือสอบถามยอดเงิน กสจ. ได้ด้วยตัวเอง โดยใช้ User & 

Password ผ่านช่องทาง 5 ช่องทาง ดังนี้ 
1. รายงานรายตัวสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ทุกงวด 6 เดือน
2. เว็บไซต์ www.ktam.co.th สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ณ ปัจจุบัน 

และรายการย้อนหลังได้ 6 เดือน
3. โทรศัพท์มือถือ ระบบ SMS Two Way ส่งข้อความมายังหมายเลข 4694100 พิมพ์ค�าว่า  

PVD เว้นวรรคตามด้วย รหัสประจ�าตัวสมาชิก เว้นวรรค รหัสผ่าน เช่น PVD 12345678 1234
4. ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ หรือ IVR (Interactive Voice Response) หมายเลขโทรศัพท์  

0 2686 6100
5. ผ่าน Mobile Application บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (ผ่านระบบ ios และระบบ  

Android) โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา (ภายในไตรมาสแรกจะได้พบโฉม
ใหม่ของ Mabile Application)

หากสมาชิก กสจ. มีข้อสงสัยสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี งานทะเบียนสมาชิก โทรศัพท์  
0 2686 6331, 0 2686 6337-8, 0 2686 6397-98 โทรสาร 0 2670 0424 หรอืส่งอีเมล์มาที ่ member.pvd@ktam.co.th

2540

87,557

102,772

118,136

131,878

139,502

153,722

161,100

163,524

162,937

160,391

157,889

152,706

146,952

140,726

134,290

127,074

120,154

113,676

105,792

97,667

89,941

25482544 25522542 25502546 2554 2557 2560
ปี

2541 25492545 2553 2556 25592543 25512547 2555 2558

จ�านวนสมาชิก กสจ. ตัง้แต่ปี 2540 - 2560
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ด้านการลงทุน

สรุปภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน ปี 2560

ภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตัวได้ร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปี 2559 โดย

เศรษฐกิจในช่วง 9 เดือนแรกขยายตัวได้เฉลี่ยร้อยละ 3.8 โดยแรงส่งของเศรษฐกิจหลักๆ มาจากการขยายตัวของ 
การส่งออกและการท่องเที่ยว การใช้จ่ายภาครัฐยังขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัว 
ส�าหรับปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 4.0 ใกล้เคียงกับปี 2560 โดยการลงทุน 
ภาครัฐและเอกชนจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส�าคัญจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ รวมถึงการเร่งพัฒนาพื้นท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขณะที่การท่องเที่ยวและการส่งออกยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญ

% YoY 2016 2017F*
2018F*

Range Base Case

GDP 3.2 3.9 3.5-4.5 4.0

Private Consumption 3.1 3.1 2.5-3.5 3.0

Government Consumption 1.6 2.7 0.0-3.0 1.0

Total Investment 2.8 1.6 2.0-6.5 4.3

- Public investment 9.9 1.8 5.0-11.0 8.0

- Private invesment 0.4 1.6 1.0-5.0 3.0

Gov’t Budget Deficit (% of GDP) -2.8 -3.0 -2.8 to -3.6 -3.3

Exports (Customs Basis) 0.5 9.0 2.0-7.0 4.5

Imports (Customs Basis) -3.9 14.0 4.0-10.0 8.0

Current Account (USD bn) 46.4 45.4 35.0-45.0 37.5

Headline Inflation 0.2 0.8 0.6-1.5 1.1

Policy Interest Rate** 1.50 1.50 1.50

Note: MPC’s policy rate is at 1.50% (as of December 20, 2017)

Source: *KResearch (as of December 20, 2017)
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สินทรัพย์กองทุน : เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.48

ก�าไรสุทธิ : เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.35

2558

19,174.00

2558

18.7684

2559

19,560.90

2559

19.4386

2560

20,046.03

2560

20.2837

+2.48%

+4.35%

สินทรัพย์

ก�าไรสุทธิ

ในปี 2560 กสจ. มีทรัพย์สินเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจ�านวน 20,046.03 ล้านบาท 
ก�าไรสุทธิจ�านวน 860.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.35
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ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับเงินฝากธนาคาร : สูงกว่าเงินฝากร้อยละ 3.28

เงินเฟ้อ

0.66

เงินฝาก

1.07

กสจ.

4.35

+3.28%
กสจ. กับเงินฝาก

ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังตัง้แต่ปี 2540 : มีเสถียรภาพอยู่ที่ร้อยละ 5.39

เงินเฟ้อ

2.39

เงินฝาก

2.62

กสจ.

5.39

+5.39%
ผลตอบแทนเฉลี่ย
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ทั้งน้ี การบริหารจัดการลงทุนโดยบริษัทจัดการมืออาชีพ 2 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ากัด โดยบริษัทจัดการการลงทุน 
ทั้ง 2 ราย ได้รายงานภาพรวมการลงทุน ดังนี้

1. บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

ภาวะตลาดตราสารหนี้
ตราสารหนี้ในปี 2560 นักลงทุนยังคงมีความต้องการลงทุนในตราสารหนี้อยู่มาก เนื่องจากได้รับผลด ี

จากการทีค่ณะกรรมการนโยบายการเงินยงัคงดอกเบีย้นโยบายไว้ท่ีระดบัร้อยละ 1.50 ต่อปี ประกอบกับสภาพคล่อง
ในตลาดเงินยังมีอยู่มากและเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุน แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มปรับ
อตัราดอกเบีย้นโยบายเพิม่ขึน้ และลดขนาดงบดุลลง ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนของตราสารหนีท้ั้งภาครฐัและเอกชน 
ปรับลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นผลดีกับการลงทุนในตราสารหนี้เนื่องจากมูลค่าการลงทุนปรับตัวสูงข้ึน ท�าให้อัตรา 
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐอายุ 2 ปี (ZRR 2 Yr) อยู่ที่ร้อยละ 2.16 และอัตราผลตอบแทน 
จากเงินฝากประจ�าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งอยู่ที่ร้อยละ 1.07

ภาวะตลาดตราสารทุน
ตราสารทุน ภาพตลาดรวมช่วง 8 เดือนแรกของปีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,540 - 1,590 จุด จากแนวโน้ม 

เศรษฐกิจที่คาดการณ์ว่ายังเติบโตได้ในระดับต�่า การปรับลดประมาณการผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง และ 
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง กอปรกับทิศทางการเมืองที่มีความชัดเจนเรื่อง 
การเลือกตัง้ ท�าให้ตลาดเริม่ปรบัตัวสงูขึน้ในช่วง 4 เดือนสดุท้ายของปี เป็นตวัช่วยหนนุให้เมด็เงนิยงัไหลเข้าตลาดหุน้ 
นอกจากน้ียงัได้ราคาน�า้มนัทีป่รบัตัวขึน้ตัง้แต่ไตรมาส 3 เป็นแรงหนนุหุน้กลุม่น�า้มนัและปิโตรเคมใีห้ปรับตวัเพิม่ขึน้ 

แม้ว่าทั้งปี 2560 นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 2.57 หมื่นล้านบาท แต่ก็ได้แรงหนุนจากกองทุน 
ในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิเกือบ 1.04 แสนล้านบาท ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปรับตัวขึ้น โดยท�าราคาปิดสิ้นปี 
ทีร่ะดับ 1,753.71 จดุ นบัเป็นระดับทีใ่กล้กบัจุดสูงสดุของดชันเีมือ่ต้นปี 2537 และปรบัตวัขึน้ร้อยละ 13.66 เทียบกบั 
ปีก่อน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเทียบกับตลาดในภูมิภาคที่ปรับตัวขึ้นร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 36 ทั้งนี้การปรับตัวขึ้น
ของตลาดหุ้นทั่วโลกท�าให้มูลค่าตลาดหุ้นของไทยยังดูไม่แพงเกินไป จึงคาดว่าอาจมีโอกาสปรับขึ้นได้อีก 
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มุมมองเศรษฐกิจและแนวโน้มการลงทุนในปี 2561 ของ บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)
แนวโน้มการลงทุนตราสารหนี้ในปี 2561 ยังมีแนวโน้มที่จะได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับที่ต�่าลงกว่า

ที่ได้รับในปี 2560 เนื่องจากเมื่อเศรษฐกิจมีทิศทางการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ลงทุนเริ่มคาดการณ์ว่า 
ธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และลดสภาพคล่องในระบบลง ซึ่งจะส่งผลให้อัตรา 
ผลตอบแทนของตราสารหนี้ปรับตัวสูงขึ้น (มูลค่าเงินลงทุนจะปรับลดลง)

ส�าหรับแนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ไทยปี 2561 ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางตลาดหุ้นไทย ท่ีขานรับ 
ภาพเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2560 ด้วยแรงหนุนหลักจากการลงทุนภาครัฐท่ีเร่งตัวข้ึน 
ด้านการบรโิภคภายในประเทศมแีนวโน้มฟ้ืนตัว รวมทัง้ภาคการท่องเท่ียวท่ียงัแข็งแกร่ง แต่ต้องจบัตาด้านการส่งออก 
ที่อาจได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่า (หากดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า) ทั้งนี้ สภาพคล่องในระบบการเงินโลก
ที่อยู่ระดับสูง ประกอบกับแนวโน้มที่สหรัฐฯ มีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป สนับสนุนเม็ดเงิน
ไหลเข้าตลาดหุ้นในภูมิภาครวมถึงประเทศไทย 

กลยทุธ์การลงทนุในตราสารทนุ บลจ.เอม็เอฟซ ีจ�ากดั (มหาชน) ใช้กลยทุธ์การลงทนุในการบรหิารแบบเชงิรกุ  
(Active Style) โดยมีการปรับน�้าหนักการลงทุนในส่วนการลงทุนระหว่างเงินสด และหุ้น (Asset Allocation)  
รวมทั้งการคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ (Sector Selection) และหุ้น (Stock Selection) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่ได้ประเมินไว้ในแต่ละช่วงเวลาของปี 2561 โดยเน้นการลงทุนในลักษณะการเลือกหุ้นเป็นรายตัว ท่ีเป็นหุ้น 
ขนาดใหญ่ที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง  
มแีนวโน้มผลประกอบการโดดเด่นและมรีะดบัราคาอยูใ่นเกณฑ์ทีเ่หมาะสม ได้แก่ กลุม่ทีไ่ด้ประโยชน์จากการฟ้ืนตวั 
ของการบริโภคภายในประเทศ (กลุ่มพาณิชย์ และกลุ่มธนาคาร) กลุ่มท่ีได้ประโยชน์จากจ�านวนนักท่องเท่ียว 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น (กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มโรงแรม และกลุ่มขนส่ง) และกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการประกาศใช้ พ.ร.บ. 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม) 

ท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการและ
สมาชิกกองทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจแก่เอม็เอฟซใีนการบรหิารเงนิของกองทนุ เอม็เอฟซขีอให้ค�ามัน่ว่าจะทุม่เท
ก�าลังความสามารถเพื่อให้กองทุนของท่านเติบโตอย่างมั่นคง และได้รับอัตราผลตอบแทนในระดับที่พึงพอใจต่อไป
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2. บลจ. กสิกรไทย จ�ากัด

ภาวะตลาดตราสารหนี้
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลในปี 2560 วัดจากดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุน 

ในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 2 ปี ปิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.16 โดยเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง 
ตลอดทกุช่วงอายแุละมีความชนัลดลง ทัง้น้ีอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรปรบัตวัลดลงตัง้แต่ต้นปีหลงัจากปรบัตวัสงูขึน้ 
อย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี ซึ่งนายโดนัล ทรัมป์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ เนื่องจากความล่าช้า 
ในการด�าเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ท�าให้ตลาดเปลี่ยนมุมมองจากเดิมท่ีคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะกลับมา 
ขยายตวัและอตัราดอกเบ้ียสหรฐัฯ จะปรบัตวัสงูขึน้ค่อนข้างเรว็เป็นช้าลง ส่งผลให้ค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ อ่อนค่าลง 
เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ รวมทั้งไทย ที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่งจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่อง 
ตลอดจนการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาซ้ือลงทุน 
ในตลาดตราสารหนี้ไทย โดยมียอดถือครองเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จ�านวน 217,501 ล้านบาท เป็น 851,839  
ล้านบาท ด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยยังคงอยู่ท่ีระดับร้อยละ 1.50 โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ในอัตราใกล้เคียงกับท่ีประเมินไว้ ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทยอย 
ปรับสูงขึ้นอย่างช้าๆ แต่ยังอยู่ในระดับต�่า โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของทั้งปีอยู่ในระดับร้อยละ 0.66

ภาวะตลาดตราสารทุน

	


