
รายงานสถานะการบริหารเงนิลงทุนกองทุนประกนัสังคม 
ไตรมาสท ี  ณ    มนีาคม   

 สาํนักงานประกนัสงัคม ไดนํ้าเงนิกองทุนประกนัสงัคมไปลงทุนตามกรอบการลงทุนที
คณะกรรมการประกนัสงัคม และกระทรวงการคลงัใหค้วามเหน็ชอบ โดยแยกการลงทุน
เป็นเงนิลงทุนของกองทุนประกนัสงัคมกรณีเจบ็ป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย 
(เงนิลงทุน  กรณี) เงนิลงทุนกรณีสงเคราะหบุ์ตรและกรณชีราภาพ (เงนิลงทุน  กรณี) 
เงนิลงทุนกรณีวา่งงาน และ เงนิลงทุนมาตรา   
 
 

 
 



 



 



เงินลงทุน 2 กรณี  

ลงทุนในหลักทรัพยที่มีความม่ันคงสูงไมต่ํากวารอยละ 60 ของเงินกองทุน ไดแก 
 6 (ก) (1) เงินฝากหรือบัตรเงินฝากของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง  
 6 (ก) (2) เงินฝากหรือบัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือธนาคารที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายตางประเทศ ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระดับนาลงทุน 

 6 (ก) (3) ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลังหรือธนาคารแหงประเทศไทย  

 6 (ก) (4) ตราสารแหงหนี้ที่รัฐวิสาหกิจไทยเปนผูออก โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูรับรอง ฯลฯ ที่ไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือในระดับนาลงทุน 

 6 (ก) (9) ตราสารแหงหนี้ที่ธนาคารตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นฯ หรือนิติ
บุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือตางประเทศเปนผูออก โดยตราสารหรือผูออกไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือใน
ระดับนาลงทุน 

 6 (ก) (11) ตราสารแหงหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยโดยตราสารหรือผูออกไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถืออยูในระดับนาลงทุน 

 6 (ก) (12) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงและหุนกูอนุพันธที่กระทรวงการคลังหรือธนาคารแหงประเทศ
ไทยเปนผูออก 

 6 (ก) (15) ตราสารอนุพันธที่มีวัตถุประสงคเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพยเฉพาะตามขอ 6 (ก) (1) - (14) ใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 6 (ก) (16) หนวยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยตามขอ 6(
ก)(1) - (14) 

ลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเส่ียงไมเกินรอยละ 40 ของเงินกองทุน ไดแก 
 6 (ข) (2) ตราสารแหงหนี้ตามขอ 6 (ก)(4) ที่กระทรวงการคลังมิไดเปนผูรับรองฯ โดยตราสารหรือผูออกไมไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถืออยูในระดับนาลงทุน 

 6 (ข) (8) หุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได ซึ่งออกโดยรัฐวิสาหกิจ
ไทยฯ 

 6 (ข) (9) ตราสารอนุพันธที่มีวัตถุประสงคเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพยเฉพาะตามขอ 6 (ข)(1) – (8) ใหเปนไปตามท่ึ
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 6 (ข) (10) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยตามขอ 6(ข)(1) -(8) 

 6 (ข) (11) หนวยทรัสตของกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trusts: REITs) 

 6 (ข) (12) หนวยลงทุนของกองทุน หรือหนวยทรัสตหรือใบทรัสตของกองทรัสตที่มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือลงทุนในโครงสราง
พ้ืนฐาน 

 6 (ข) (13) อสังหาริมทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนที่มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือหนวยทรัสต 
หรือใบทรัสตของกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาฯ 

 6 (ข) (14) สินคาโภคภัณฑหรือหนวยลงทุนของกองทุนที่มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือลงทุนในสินคาโภคภัณฑ 
 6(ข)(18) ธุรกรรมใหยืมและยืมหลักทรัพย 
 
 
 
 
 



 
เงินลงทุน 4 กรณี  

ลงทุนในหลักทรัพยที่มีความม่ันคงสูงไมต่ํากวารอยละ 60 ของเงินกองทุน ไดแก 
 
 6 (ก) (1) เงินฝากหรือบัตรเงินฝากของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง  
 6 (ก) (2) เงินฝากหรือบัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือธนาคารที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายตางประเทศ ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระดับนาลงทุน 

 6 (ก) (3) ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลังหรือธนาคารแหงประเทศไทย  

 6 (ก) (4) ตราสารแหงหนี้ที่รัฐวิสาหกิจไทยเปนผูออก โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูรับรอง ฯลฯ ที่ไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือในระดับนาลงทุน 

 6 (ก) (9) ตราสารแหงหนี้ที่ธนาคารตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นฯ หรือนิติ
บุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือตางประเทศเปนผูออก โดยตราสารหรือผูออกไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือใน
ระดับนาลงทุน 

ลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเส่ียงไมเกินรอยละ 40 ของเงินกองทุน ไดแก 
 6 (ข) (2) ตราสารแหงหนี้ตามขอ 6 (ก)(4) ที่กระทรวงการคลังมิไดเปนผูรับรองฯ โดยตราสารหรือผูออกไมไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถืออยูในระดับนาลงทุน 

 6 (ข) (8) หุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได ซึ่งออกโดยรัฐวิสาหกิจ
ไทยฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงินลงทุน กรณีวางงาน  

ลงทุนในหลักทรัพยที่มีความม่ันคงสูงไมต่ํากวารอยละ 60 ของเงินกองทุน ไดแก 
 
 6 (ก) (1) เงินฝากหรือบัตรเงินฝากของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง  
 6 (ก) (2) เงินฝากหรือบัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือธนาคารที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายตางประเทศ ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระดับนาลงทุน 

 6 (ก) (3) ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลังหรือธนาคารแหงประเทศไทย  

 6 (ก) (4) ตราสารแหงหนี้ที่รัฐวิสาหกิจไทยเปนผูออก โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูรับรอง ฯลฯ ที่ไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือในระดับนาลงทุน 

 6 (ก) (9) ตราสารแหงหนี้ที่ธนาคารตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นฯ หรือนิติ
บุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือตางประเทศเปนผูออก โดยตราสารหรือผูออกไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือใน
ระดับนาลงทุน 

 6 (ก) (11) ตราสารแหงหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยโดยตราสารหรือผูออกไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถืออยูในระดับนาลงทุน 

 6 (ก) (12) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงและหุนกูอนุพันธที่กระทรวงการคลังหรือธนาคารแหงประเทศ
ไทยเปนผูออก 

 6 (ก) (15) ตราสารอนุพันธที่มีวัตถุประสงคเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพยเฉพาะตามขอ 6 (ก) (1) - (14) ใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 6 (ก) (16) หนวยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยตามขอ 6(
ก)(1) - (14) 

ลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเส่ียงไมเกินรอยละ 40 ของเงินกองทุน ไดแก 
 6 (ข) (2) ตราสารแหงหนี้ตามขอ 6 (ก)(4) ที่กระทรวงการคลังมิไดเปนผูรับรองฯ โดยตราสารหรือผูออกไมไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถืออยูในระดับนาลงทุน 

 6 (ข) (8) หุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได ซึ่งออกโดยรัฐวิสาหกิจ
ไทยฯ 

 6 (ข) (9) ตราสารอนุพันธที่มีวัตถุประสงคเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพยเฉพาะตามขอ 6 (ข)(1) – (8) ใหเปนไปตามท่ึ
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 6 (ข) (10) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยตามขอ 6(ข)(1) -(8) 

 6 (ข) (11) หนวยทรัสตของกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trusts: REITs) 

 6 (ข) (12) หนวยลงทุนของกองทุน หรือหนวยทรัสตหรือใบทรัสตของกองทรัสตที่มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือลงทุนในโครงสราง
พ้ืนฐาน 

 6 (ข) (13) อสังหาริมทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนที่มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือหนวยทรัสต 
หรือใบทรัสตของกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาฯ 

 6 (ข) (14) สินคาโภคภัณฑหรือหนวยลงทุนของกองทุนที่มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือลงทุนในสินคาโภคภัณฑ 
 
 
 
 
 



 
เงินลงทุนมาตรา 40  

ลงทุนในหลักทรัพยที่มีความม่ันคงสูงไมต่ํากวารอยละ 60 ของเงินกองทุน ไดแก 
 
 6 (ก) (2) เงินฝากหรือบัตรเงินฝากของธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือธนาคารที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายตางประเทศ ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในระดับนาลงทุน 

 6 (ก) (3) ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลังหรือธนาคารแหงประเทศไทย  

 6 (ก) (4) ตราสารแหงหนี้ที่รัฐวิสาหกิจไทยเปนผูออก โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูรับรอง ฯลฯ ที่ไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือในระดับนาลงทุน 

 6 (ก) (9) ตราสารแหงหนี้ที่ธนาคารตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นฯ หรือนิติ
บุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือตางประเทศเปนผูออก โดยตราสารหรือผูออกไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือใน
ระดับนาลงทุน 

 6 (ก) (11) ตราสารแหงหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยโดยตราสารหรือผูออกไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถืออยูในระดับนาลงทุน 

 6 (ก) (15) ตราสารอนุพันธที่มีวัตถุประสงคเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพยเฉพาะตามขอ 6 (ก) (1) - (14) ใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 6 (ก) (16) หนวยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงิน หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยตามขอ 6(
ก)(1) - (14) 
 

ลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเส่ียงไมเกินรอยละ 40 ของเงินกองทุน ไดแก 

 
 6 (ข) (2) ตราสารแหงหนี้ตามขอ 6 (ก)(4) ที่กระทรวงการคลังมิไดเปนผูรับรองฯ โดยตราสารหรือผูออกไมไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถืออยูในระดับนาลงทุน 

 6 (ข) (8) หุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได ซึ่งออกโดยรัฐวิสาหกิจ
ไทยฯ 

 6 (ข) (10) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยตามขอ 6(ข)(1) -(8) 

 6 (ข) (11) หนวยทรัสตของกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trusts: REITs) 

 6 (ข) (12) หนวยลงทุนของกองทุน หรือหนวยทรัสตหรือใบทรัสตของกองทรัสตที่มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือลงทุนในโครงสราง
พ้ืนฐาน 

 6 (ข) (13) อสังหาริมทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนที่มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือหนวยทรัสต 
หรือใบทรัสตของกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาฯ 

 6 (ข) (14) สินคาโภคภัณฑหรือหนวยลงทุนของกองทุนที่มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือลงทุนในสินคาโภคภัณฑ 
 

 

 

 

 

 





 

 

การลงทุนในโครงการเพือประโยชน์ทางออ้มแก่ผูป้ระกนัตน 

ณ 31 มีนาคม  สาํนกังานประกนัสังคม มีการดาํรงเงินฝากตามโครงการลงทุนทางสังคม จาํนวน  

 โครงการ ดงันี 

.  โครงการสนบัสนุนการจา้งงานในเขตพฒันาพิเศษ    จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

สาํนกังานประกนัสังคมไดร่้วมมือกบั   ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
จาํกดั (มหาชน)  ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย โดยสนบัสนุนเงินสาํหรับสถานประกอบการวงเงิน
โครงการ  ,   ลา้นบาท  อายโุครงการ   ปี  วนัเริมโครงการ    กนัยายน                 ซึงสินสุดการยนืกู ้  วนัที    
ธนัวาคม    และครบกาํหนด ไถ่ถอนเงินลงทุน วนัที    ธนัวาคม   ขณะนีปล่อยสินเชือใหส้ถานประกอบการแลว้  
จาํนวน   ราย  จาํนวนเงิน  .   ลา้นบาท 

.  โครงการสินเชือเพือส่งเสริมการจา้งงาน 

สาํนกังานประกนัสังคมไดร่้วมมือกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ธนาคารแลนด ์แอนด์ เฮา้ส์  จาํกดั (มหาชน)  ธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  และธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)  สนบัสนุนเงินกูใ้นวงเงิน  ,   ลา้นบาท  อายโุครงการ  

  ปี  วนัเริมโครงการ     มกราคม    โดยแบ่งเป็น 

- วงเงิน ,  ลา้นบาท สาํหรับสถานประกอบการทีมีลูกจา้งไม่เกิน  คน วงเงินกูไ้ม่เกิน  ลา้นบาท  ต่อราย 
- วงเงิน  ,   ลา้นบาท  สาํหรับสถานประกอบการทีมีลูกจา้งไม่เกิน   –   คน  วงเงินกูไ้ม่เกิน    ลา้นบาท  ต่อ

ราย 
- วงเงิน ,  ลา้นบาท สาํหรับสถานประกอบการทีมีลูกจา้งไม่เกิน   คน วงเงินกูไ้ม่เกิน   ลา้นบาท  ต่อราย 

อตัราดอกเบียกรณีการกูมี้หลกัทรัพยค์าํประกนั  ร้อยละ    ต่อปี  คงที    ปี 

อตัราดอกเบียกรณีการกูไ้ม่มีหลกัทรัพยค์าํประกนั  หรือใชบุ้คคลคาํประกนั  ร้อยละ    ต่อปี  คงที    ปี 

 ขณะนีปล่อยสินเชือใหส้ถานประกอบการ  จาํนวน  ,   ราย  จาํนวนเงิน  , .   ลา้นบาท            ซึงสินสุดการ
ยนืกู ้ วนัที    ธนัวาคม    และครบกาํหนดไถ่ถอนเงินลงทุน  วนัที    ธนัวาคม   

หมายเหตุ  :  โครงการตามขอ้    และ  สินสุดระยะเวลาการยนืคาํขอกูแ้ลว้  แต่ยงัไม่ครบกาํหนดระยะเวลาการ  ไถ่ถอนตาม  
MOU 

 

 


