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 รายงานผลการประเมินสถานะกองทุนเงินทดแทน ปี 2564  รอบ 8 เดือน (มกราคม – สิงหาคม)            

ส ำนักงำนกองทุนเงินทดแทน  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินสถำนะ
กองทุนเงินทดแทน ปี 2564 รอบ 8 เดือน (มกรำคม – สิงหำคม) เพื่อเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 มำตรำ 29/2 ให้ส ำนักงำนจัดท ำรำยงำน กำรประเมินสถำนะของกองทุน
โดยแสดงรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย และควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำร ในอนำคตเสนอต่อคณะกรรมกำร
เป็นประจ ำทุกปี แล้วให้ส ำนักงำนเปิดเผยต่อสำธำรณชน  

1. สถานประกอบการ (นายจ้าง) 
สถำนประกอบกำร ท่ีอยู่ในระบบกองทุนเงินทดแทน ณ สิงหำคม 2564 มีจ ำนวน 

434,776 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลำเดียวกันของปี 2563 พบว่ำมีจ ำนวนกิจกำรเพิ่มขึ้น 1,854 แห่ง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.43   

เมื่อพิจำรณำสถำนประกอบกำรจ ำแนกตำมหมวดกิจกำรในภำพรวม ณ สิงหำคม 2564 
พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นประเภทกิจกำร หมวด G  กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ และ
จักรยำนยนต์ มีจ ำนวน 142,507 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.77 รองลงมำเป็นประเภทกิจกำร หมวด C 
กำรผลิต  มีจ ำนวน 76,956 แห่ง  คิดเป็น  ร้อยละ 17.70 และประเภทกิจกำร หมวด F                      
กำรก่อสร้ำง มีจ ำนวน 39,279 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.03 ดังตำรำงท่ี 1 

ประเภทกิจกำรท่ีมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรก (ณ สิงหำคม 2564 เทียบช่วง
เดียวกันของปี 2563) พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นสถำนประกอบกำรประเภทกิจกำร หมวด A เกษตรกรรม 
กำรป่ำไม้ และกำรประมง มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 4,281 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.16 รองลงมำ หมวด Q 
กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์ มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 463 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.57 และ 
หมวด J ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น 255 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.51 ดังตำรำงท่ี 1 

ประเภทกิจกำรท่ีมีอัตราส่วนลดลงสูงสุด 3 อันดับแรก (ณ สิงหำคม 2564 เทียบช่วงเดียวกัน  
ของปี 2563) พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นสถำนประกอบกำรประเภทกิจกำร หมวด N กิจกรรมกำรบริหำรและ
บริกำรสนับสนุน มีจ ำนวนลดลง 1,082 แห่ง หรือลดลงร้อยละ 6.61 รองลงมำ หมวด I ท่ีพักแรม
และบริกำรด้ำนอำหำร มีจ ำนวนลดลง 1,135 แห่ง หรือลดลงร้อยละ 3.02 และ หมวด L กิจกรรม
เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ มีจ ำนวนลดลง 378 แห่ง หรือลดลงร้อยละ 2.91 ดังตำรำงท่ี 1 
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ตารางที่ 1 จ านวนกิจการของนายจ้าง จ าแนกตามหมวดประเภทกิจการ 
หน่วย : กิจการ 

หมวด ประเภทกิจการ 
ส.ค. 63 ส.ค. 64 เพิ่มขึ้น/ลดลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ กิจการ ร้อยละ 
A เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง 6,672 1.54 10,953 2.52 4,281 64.16 
B กำรท ำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 1,248 0.29 1,233 0.28 -15 -1.20 
C กำรผลิต 78,336 18.09 76,956 17.70 -1,380 -1.76 
D ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำและระบบกำรปรับอำกำศ 538 0.12 555 0.13 17 3.16 
E กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำรน้ ำเสียและของเสีย

รวมถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
899 0.21 900 0.21 1 0.11 

F กำรก่อสร้ำง 38,408 8.87 39,279 9.03 871 2.27 
G กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ 

และจักรยำนยนต ์
142,497 32.91 142,507 32.77 10 0.01 

H กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสนิค้ำ 18,184 4.20 18,384 4.23 200 1.10 
I ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร 37,608 8.69 36,473 8.39 -1,135 -3.02 
J ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 7,260 1.68 7,515 1.73 255 3.51 
K กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย 10,291 2.38 10,128 2.33 -163 -1.58 
L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ 12,996 3.00 12,618 2.90 -378 -2.91 
M กิจกรรมวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และกิจกรรม        

ทำงวชิำกำร 
25,126 5.80 25,510 5.87 384 1.53 

N กิจกรรมกำรบริหำรและบริกำรสนับสนนุ 16,363 3.78 15,281 3.51 -1,082 -6.61 
O กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศ         

และกำรประกันสังคมภำคบังคบั 
9,078 2.10 8,944 2.06 -134 -1.48 

P กำรศึกษำ 6,062 1.40 5,956 1.37 -106 -1.75 
Q กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์ 8,305 1.92 8,768 2.02 463 5.57 
R ศิลปะ ควำมบนัเทิงและนันทนำกำร 2,390 0.55 2,340 0.54 -50 -2.09 
S กิจกรรมกำรบริกำรด้ำนอ่ืน ๆ 10,596 2.45 10,409 2.39 -187 -1.76 
T กิจกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือน กิจกรรม      

กำรผลิตสนิค้ำ และบริกำรที่ท ำขึ้นเองเพื่อใช้       
ในครัวเรือน  ซึ่งไมส่ำมำรถจ ำแนกกิจกรรมได้
อย่ำงชัดเจน 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

U กิจกรรมขององค์กำรระหว่ำงประเทศและ     
ภำคีสมำชิก 

65 0.02 67 0.02 2 3.08 

รวม 432,922 100.00 434,776 100.00 1,854 0.43 
                       ที่มำ : ประมวลผลจำกฐำนข้อมูลงำนทะเบียนและเงินสมทบ 

หมำยเหตุ:  ข้อมูลสนับสนุนเฉพำะกิจกำรที่มีสถำนะด ำเนินกิจกำรอยู่ 
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2.  ลูกจ้าง 

จ ำนวนลูกจ้ำง ที่อยู ่ในระบบกองทุนเงินทดแทน ณ สิงหำคม 2564  มีจ ำนวน 
11,111,527 รำย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวของปี 2563 พบว่ำ มีจ ำนวนลูกจ้ำงลดลง 
33,798 รำย หรือลดลงร้อยละ 0.30  

เมื่อพิจำรณำจ ำนวนลูกจ้ำงจ ำแนกหมวดประเภทกิจกำรในภำพรวม ณ สิงหำคม 2564   
พบว่ำ ส่วนใหญลู่กจ้ำงอยู่ในประเภทกิจกำร  หมวด C กำรผลิต  มีจ ำนวน 3,615,928 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 32.54  รองลงมำเป็นลูกจ้ำงอยู่ ในประเภทกิจกำร หมวด O กำรบริหำรรำชกำร           
กำรป้องกันประเทศและกำรประกันสังคมภำคบังคับ มีจ ำนวน 2,434,045 รำย คิดเป็นร้อยละ 
21.91 และลูกจ้ำงอยู่ในประเภทกิจกำร หมวด G กำรขำยส่งและ กำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ 
และจักรยำนยนต์มีจ ำนวน 1,803,518 รำย คิดเป็นร้อยละ 16.23 ดังตำรำงท่ี 2 

ประเภทกิจกำรท่ีมีอัตรำส่วนเพิ่มขึ้น (ณ สิงหำคม 2564 เทียบช่วงเดียวกันของปี 
2563) พบว่ำ มีเพียงหมวดเดียวเป็นลูกจ้ำงอยู่ในประเภทกิจกำร หมวด O กำรบริหำรรำชกำร           
กำรป้องกันประเทศและกำรประกันสังคมภำคบังคับ มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 1,280,632 รำย คิดเป็นร้อย
ละ 98.63 ดังตำรำงท่ี 2 

ประเภทกิจกำรท่ีมีอัตรำส่วนลดลงสูงสุด 3 อันดับแรก (ณ สิงหำคม 2564 เทียบช่วง
เดียวกันของปี 2563) พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้ำงอยู่ในประเภทกิจกำร หมวด I ท่ีพักแรมและ
บริกำรด้ำนอำหำร มีจ ำนวนลดลง 101,441 รำย หรือลดลงร้อยละ 21.47 รองลงมำหมวด L  กิจกรรม
เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ มีจ ำนวนลดลง 32,202 รำย หรือลดลงร้อยละ 20.30 และหมวด R  ศิลปะ 
ควำมบันเทิงและนันทนำกำร มีจ ำนวนลดลง 8,532 รำย หรือลดลงร้อยละ 20.21 ดังตำรำงท่ี 2 
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ตารางที ่2 จ านวนลูกจ้าง จ าแนกตามหมวดประเภทกิจการ 
   หน่วย : ราย 

หมวด ประเภทกิจการ 
ลูกจ้าง ส.ค. 63 ลูกจ้าง ส.ค. 64  เพิ่มขึ้น/ลดลง 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ ราย ร้อยละ 

A เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง 117,827 1.06 94,989 0.86 -22,838 -19.38 
B กำรท ำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 39,434 0.35 35,322 0.32 -4,112 -10.43 
C กำรผลิต 4,122,075 36.99 3,615,928 32.54 -506,147 -12.28 
D ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำและระบบกำรปรับอำกำศ 23,209 0.21 20,740 0.19 -2,469 -10.64 
E กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำรน้ ำเสียและของเสีย

รวมถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
13,570 0.12 12,002 0.11 -1,568 -11.55 

F กำรก่อสร้ำง 661,331 5.93 573,576 5.16 -87,755 -13.27 
G กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ 

และจักรยำนยนต ์
2,031,046 18.22 1,803,518 16.23 -227,528 -11.20 

H กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสนิค้ำ 542,531 4.87 476,957 4.29 -65,574 -12.09 
I ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร 472,381 4.24 370,940 3.34 -101,441 -21.47 
J ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 125,922 1.13 113,721 1.02 -12,201 -9.69 
K กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย 330,618 2.97 300,324 2.70 -30,294 -9.16 
L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ 158,639 1.42 126,437 1.14 -32,202 -20.30 
M กิจกรรมวิชำชีพ วิทยำศำสตร์และกิจกรรม 

ทำงวชิำกำร 
321,454 2.88 275,963 2.48 -45,491 -14.15 

N กิจกรรมกำรบริหำรและบริกำรสนับสนนุ 555,499 4.98 506,889 4.56 -48,610 -8.75 
O กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศและ

กำรประกันสังคมภำคบังคบั 
1,225,413 11.00 2,434,045 21.91 1,208,632 98.63 

P กำรศึกษำ 87,455 0.79 75,860 0.68 -11,595 -13.26 
Q กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์ 184,900 1.66 163,841 1.48 -21,059 -11.39 
R ศิลปะ ควำมบนัเทิงและนันทนำกำร 42,224 0.38 33,692 0.30 -8,532 -20.21 
S กิจกรรมกำรบริกำรด้ำนอ่ืนๆ 89,712 0.80 76,708 0.69 -13,004 -14.50 
T กิจกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือน กิจกรรม     

กำรผลิตสนิค้ำ และบริกำรที่ท ำขึ้นเองเพื่อใช้ 
ในครัวเรือน  ซึ่งไมส่ำมำรถจ ำแนกกิจกรรม        
ได้อย่ำงชัดเจน 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

U กิจกรรมขององค์กำรระหว่ำงประเทศ       
และภำคีสมำชิก 

85 0.001 75 0.001 -10 -11.76 

รวม 11,145,325 100.00 11,111,527 100.00 -33,798 -0.30 
 

           ที่มำ : ประมวลผลจำกฐำนข้อมูลงำนทะเบียนและเงินสมทบ 
หมำยเหตุ :  ข้อมูลนับเฉพำะกิจกำรนำยจ้ำงที่มีสถำนะด ำเนินกิจกำรอยู่ 
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3.  สถานะกองทุนเงินทดแทน มกราคม – สิงหาคม  ปี 2564  

3.1 รายได้ – ค่าใช้จ่าย  (ที่มำ:งบกำรเงินของกองบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี)  

   1) รายได้  
กองทุนเงินทดแทน มีรำยได้หลักเข้ำกองทุนจำก 3 แหล่งด้วยกัน ได้แก่ เงินสมทบ     

ผลตอบแทน (ดอกเบี้ยรับต่ำง ๆ เงินปันผล และผลก ำไร) และรำยได้อื่น (เงินเพิ่มตำมกฎหมำย 
ส่วนลดรับ เปรียบเทียบปรับ เงินผูกพันฯ เงินเกิน และค่ำปรับจำกกองคลัง ) กองทุนมีรำยได้รวม 
4,793.29 ล้ำนบำท จ ำแนกเป็น 

- เงินสมทบ จ ำนวน 2,837.34 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 59.19 ของรำยได้    
- ผลตอบแทน จ ำนวน 1,911.14 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 39.87 ของรำยได้ 
- รำยได้อ่ืน จ ำนวน 44.81 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของรำยได ้ 

2) ค่าใช้จ่าย 
  ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนเงินทดแทน ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ เงินทดแทน 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน และค่ำใช้จ่ำยอื่น (ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ และค่ำตอบแทน
ให้แก่แพทย)์ กองทุนมีค่ำใชจ้่ำยรวม 1,323.26 ล้ำนบำท จ ำแนกเป็น 

     - เงินทดแทน จ ำนวน 1,172.11 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 88.58 ของค่ำใช้จ่ำย 
ประกอบไปด้วย ค่ำทดแทน จ ำนวน 641.72 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล จ ำนวน 512.49 ล้ำนบำท 
ค่ำท ำศพ จ ำนวน 15.09 ล้ำนบำท และค่ำฟื้นฟูสมรรถภำพในกำรท ำงำน จ ำนวน 2.81 ล้ำนบำท 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำนักงำน จ ำนวน 20.21 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
1.53 ของค่ำใช้จ่ำย 

- ค่ำใชจ้่ำยอื่น จ ำนวน 130.94 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.89 ของค่ำใชจ้่ำย 
                    เมื่อพิจำรณำรำยได้ – ค่ำใช้จ่ำยกองทุน ณ สิงหำคม ปี 2564  เปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันในปี 2563 พบว่ำ ณ สิงหำคม ปี 2564 รำยได้เพิ่มขึ้น จ ำนวน 582.88 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 13.84 เนื่องจำกผลตอบแทนจำกกำรลงทุนท่ีสูงขึ้น จ ำนวน 733.28 ล้ำนบำท คิด
เป็นร้อยละ 62.26 ขณะท่ีค่ำใช้จ่ำยลดลง จ ำนวน 232.60 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 14.95 
เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรจ่ำยค่ำทดแทนลดลง จ ำนวน 163.04 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 12.21 
 
                          หมำยเหตุ : ตำมมำตรำ 28 วรรค 2 กระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม มีอ ำนำจจัดสรรเงินกองทุน           
ไม่เกินร้อยละยี่สิบสองของดอกผลของกองทุนต่อปี เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำบัดรักษำและส่งเสริมกำรฟื้นฟูสมรถภำพ               
ในกำรท ำงำนของลูกจ้ำงตำมที่กระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม ประกำศก ำหนดและเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมหรือ
ป้องกันเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และไม่เกินร้อยละสำมของดอกผลของกองทุนต่อปี เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย                  
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนกองทุนเงินทดแทนและค่ำใช้จ่ำยตำมมำตรำ 43  
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ตารางที่ 3 สถานะกองทุนเงินทดแทน มกราคม – สิงหาคม ปี 2564 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 

รายการ 

รายรับ - รายจ่าย เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

ม.ค. – ส.ค. 2563 ม.ค. – ส.ค. 2564 
จ านวน ร้อยละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. รำยได ้ (1 = 1.1 + 1.2 + 1.3) 4,210.41 100.00 4,793.29  100.00 582.88 13.84 

   1.1 เงินสมทบ 2,986.40 70.93 2,837.34 59.19 -149.06 -4.99 

       - เงินสมทบประจ ำงวด 124.03 4.15 116.79 4.12 -7.24 -5.84 

       - เงินสมทบประจ ำป ี 2,371.46 79.41 2,422.77 85.39 51.31 2.16 

       - เงินสมทบจำกกำรรำยงำนค่ำจำ้ง 501.73 16.80 410.99 14.48 -90.74 -18.09 

       - เงินสมทบจำกกำรตรวจบัญชี -10.82 -0.36 -113.21 -3.99 -102.39 946.30 

  1.2 ผลตอบแทน1  1,177.86 27.97 1,911.14 39.87 733.28 62.26 

  1.3 รำยได้อื่น 46.15 1.10 44.81 0.94 -1.34 -2.90 

       - นอกเหนือจำกรำยได้อื่น2 46.03 99.74 44.51 99.33 -1.52 -3.30 

       - รำยได้อื่น ๆ 0.12 0.26 0.30 0.67 0.18 150.00 

2. ค่ำใช้จำ่ย (2 = 2.1 + 2.2 + 2.3) 1,555.86  100.00  1,323.26 100.00 -232.60 -14.95 

  2.1 เงินทดแทน 1,335.15 85.82 1,172.11 88.58 -163.04 -12.21 

       - ค่ำทดแทน 769.34 57.62 641.72 54.75 -127.62 -16.59 

       - ค่ำรักษำพยำบำล 550.07 41.20 512.49 43.72 -37.58 -6.83 

       - ค่ำท ำศพ 12.72 0.95 15.09 1.29 2.37 18.63 

       - ค่ำฟืน้ฟูสมรรถภำพในกำรท ำงำน 3.02 0.23 2.81 0.24 -0.21 -6.95 

2.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน 26.82 1.72 20.21 1.53 -6.61 -24.65 

2.3 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 3 193.89 12.46 130.94 9.89 -62.95 -32.47 
ที่มำ : กองบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี 

หมำยเหตุ : 
1. ผลตอบแทน ได้แก่ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ดอกเบี้ยรับต่ำง ๆ เงินปันผล และผลก ำไร) 
2. นอกเหนือจำกรำยได้อื่น ได้แก่ เงินเพิ่มตำมกฎหมำย ส่วนลดรับ เปรียบเทียบปรับ เงินผูกพันฯ เงินเกิน  
    และค่ำปรับจำกกองคลัง 
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่น ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยในฟ้ืนฟูฯ หนี้สูญ และค่ำตอบแทนให้แก่แพทย์ 
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3.2 สถานการณ์บริหารเงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน (ที่มำ : ข้อมูลกำรลงทุนของกองบริหำรกำรลงทุน) 

เมื่อพิจำรณำเงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน ณ 31 สิงหำคม 2564 มีจ ำนวน 72,054 ล้ำนบำท 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2563 พบว่ำ มีจ ำนวนเงินลงทุนเพ่ิมขึ้น 5,566 ล้ำนบำท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.37 จ ำแนกเป็นกำรลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีควำมมั่นคงสูง จ ำนวน 57,232 ล้ำนบำท 
(คิดเป็นร้อยละ 79.43) และกำรลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีควำมเสี่ยง จ ำนวน 14,822 ล้ำนบำท 
(คิดเป็นร้อยละ 20.57) โดยมีผลตอบแทนจำกกำรลงทุนสะสม ตั้งแต่ ม.ค. – ส.ค. 2564 มีจ ำนวน 
1,189 ล้ำนบำท ลดลง 281 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2563 
รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 ข้อมูลการลงทุนกองทุนเงินทดแทน  ณ 31 สิงหาคม 2564 
 

รายการ หน่วย กองทุนเงินทดแทน เพิ่ม/ลด 
31 สิงหาคม 2563 31 สิงหาคม 2564 

1. เงินลงทุน ลบ. 66,488  72,054  5,566 
   จ ำแนกตำมประเภทสินทรัพย์        
   - หลักทรัพย์มั่นคงสูง ลบ. (%) 53,677 (80.73%) 57,232 (79.43%) 3,555 
   - หลักทรัพย์เสี่ยง ลบ. (%) 12,811 (19.27%) 14,822 (20.57%) 2,011 
   จ ำแนกตำมแหล่งลงทุน        
   - ในประเทศ ลบ. (%) 53,347 (80.24%) 55,953 (77.65%) 2,606 
   - ต่ำงประเทศ ลบ. (%) 13,141 (19.76%) 16,101 (22.35%) 2,960 
  จ ำแนกตำมประเภทหลักทรัพย์        
   - เงินฝำก ลบ. (%) 444 (0.67%) 3,578 (4.97%) 3,134 
   - ตรำสำรหนี้ ลบ. (%) 53,751 (80.84%) 54,142 (75.14%) 391 
   - ตรำสำรทุน ลบ. (%) 7,780 (11.70%) 9,571 (13.28%) 1,791 
   - หน่วยลงทุนอสังหำริมทรัพย์ ลบ. (%) 3,418 (5.14%) 3,461 (4.80%) 43 
   - หน่วยลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ลบ. (%) 1,095 (1.65%) 1,302 (1.81%) 207 
2. ผลตอบแทนสะสม   (มกรำคม – สิงหำคม) (มกรำคม – สิงหำคม)  
  ลบ.   1,470         1,189        -281  
3. อัตรำผลตอบแทน   (มกรำคม – สิงหำคม)  (มกรำคม – สิงหำคม)   
         - ม. 105 % -1.09% 3.25%   
         - ม. 106 % -1.31% 1.97%   

 

ที่มำ : กองบริหำรกำรลงทุน 
 
 หมำยเหตุ : 1. ม.105  เป็นมำตรฐำนบัญชีที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดให้หน่วยงำนรำชกำรถือปฏิบัติ โดยประเมินมูลค่ำยุติธรรม 

ในส่วนหลักทรัพย์ท่ีถือจนครบก ำหนดตำมรำคำทุนและประเมินมูลค่ำยุติธรรม ในส่วนหลักทรัพย์เผื่อขำยตำม
รำคำตลำด 

 2. ม.106  เป็นมำตรฐำนบัญชีที่ใช้ส ำหรับธุรกิจลงทุน โดยจะประเมินมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ถือครองตำม
รำคำตลำด 
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3.3  เงินสะสมของกองทุนเงินทดแทน (ที่มำ : งบกำรเงินของกองบริหำรกำรเงินและกำรบัญชี) 
      เงินกองทุนสะสม รอบ 8 เดือน ปี 2564 (ม.ค. – ส.ค.) 

กองทุนเงินทดแทนประกอบด้วยเงินท่ีนำยจ้ำงจ่ำยเงินสมทบ เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้
อุทิศให้ และเงินรำยได้อื่น ๆ ปัจจุบันเงินกองทุนสะสมกองทุนเงินทดแทน  ตำมงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ณ สิงหำคม 2564 มีจ ำนวน 72,963.36 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกัน
ในปี 2563 กองทุนมีเงินสะสมเพิ่มขึ้น 5,882.41 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.77 ตำม
ตำรำงท่ี 5 

ตารางที่ 5 งบแสดงฐานะการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

 

รายการ 
เงินกองทุนสะสม เพิ่มข้ึน/ลดลง 

สิงหาคม 2563 สิงหาคม 2564  จ านวน  ร้อยละ 

รวมสินทรัพย์ 67,080.95   72,963.36   5,882.41 8.77 
สินทรัพย์หมุนเวียน 7,591.42 (11.32%) 12,880.50 (17.65%) 5,289.08 69.67 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 59,489.53 (88.68%) 60,082.86 (82.35%) 593.33 1.00 

(ที่มำ : งบกำรเงินของกองบริหำรกำรเงินและกำรบัญช)ี 

 

4.  การประสบอันตรายของลูกจ้าง ณ สิงหาคม ปี 2564 

กองทุนเงินทดแทนให้ควำมคุ้มครองแก่ลูกจ้ำงท่ีมีกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย
เนื่องจำกกำรท ำงำน และลูกจ้ำงมีสิทธิได้รับเงินทดแทน ท้ังนี้ในรอบ 8 เดือน (ม.ค. – ส.ค.) ปี 2564  มี
ลูกจ้ำงท่ีมีกำรประสบอันตรำยท้ังสิ้น 52,383 รำย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของ ปี 2563 
พบว่ำ มีจ ำนวนลดลง 3,797 รำย หรือลดลงร้อยละ 6.76 โดยจ ำแนกกำรประสบอันตรำยของ
ลูกจ้ำงในแต่ละกรณีแตกต่ำงกัน ดังนี้  
  กรณีตาย ลูกจ้ำงท่ีเสียชีวิต จ ำนวน 375 รำย เฉลี่ยเดือนละ 46.8 รำย เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีลูกจ้ำงท่ีเสียชีวิต จ ำนวน 360 รำย พบว่ำ ลูกจ้ำงเสียชีวิต
เพิ่มขึ้น 15 รำย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 
  กรณีทุพพลภาพ ลูกจ้ำงท่ีผู้ทุพพลภำพ จ ำนวน 4 รำย  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำ
เดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีลูกจ้ำงท่ีทุพพลภำพ จ ำนวน 5 รำย พบว่ำ ลูกจ้ำงทุพพลภำพลดลง 1 รำย 
หรือลดลงร้อยละ 0.002  
  กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน มีลูกจ้ำงท่ีสูญเสียอวัยวะบำงส่วนมีจ ำนวน  209 รำย 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีลูกจ้ำงท่ีสูญเสียอวัยวะบำงส่วน  จ ำนวน  
356 รำย พบว่ำ ลูกจ้ำงท่ีสูญเสียอวัยวะบำงส่วน  ลดลงจ ำนวน 147  รำย หรือลดลงร้อยละ 0.28  
  กรณีหยุดงานเกิน 3 วัน มีลูกจ้ำงกรณีหยุดงำนเกิน 3 วัน จ ำนวน 15,515 รำย 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2563 ซึ่งลูกจ้ำงกรณีหยุดงำนเกิน 3 วัน จ ำนวน 
16,829 รำย พบว่ำ ลูกจ้ำงกรณหียุดงำนเกิน 3 วัน มีจ ำนวนลดลง  1,314 รำย หรือลดลงรอ้ยละ 2.51  
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กรณีหยุดงานไม่เกิน 3 วัน มีลูกจ้ำงกรณีหยุดงำนไม่เกิน 3 วัน จ ำนวน 36,280 รำย 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2563 ซึ่งลูกจ้ำงกรณีหยุดงำนไม่เกิน 3 วัน จ ำนวน 
38,630 รำย พบว่ำ ลูกจ้ำงกรณีหยุดงำนไม่เกิน 3 วัน มีจ ำนวนลดลง  2,350 รำย หรือลดลงร้อยละ 
6.08 รำยละเอียดดังตำรำงท่ี 6 
 

ตารางที่ 6 จ านวนการประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน 
 

กรณี 
การประสบอันตราย เพิ่มข้ึน/ลดลง 

ณ ส.ค. 63 ณ ส.ค. 64 
จ านวน ร้อยละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตำย 360 0.64 375 0.71 15 4.17 

ทุพพลภำพ 5 0.01 4 0.01 -1 -20.00 
สูญเสียอวัยวะบำงส่วน 356 0.63 209 0.40 -147 -41.29 

หยุดงำนเกิน 3 วัน 16,829 29.96 15,515 29.62 -1,314 -7.81 
หยุดงำนไมเ่กิน 3 วัน 38,630 68.76 36,280 69.26 -2,350 -6.08 

รวม 56,180 100.00  52,383 100.00  -3,797 -6.76 
 

ท้ังนี้ อัตรำกำรประสบอันตรำยต่อลูกจ้ำงพันรำย (สะสม) นับทุกกรณี ณ สิงหำคม 2564 
เท่ำกับ 4.71 ต่อพันรำย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2563 ท่ีอัตรำกำรประสบอันตรำย
ต่อพันรำย เท่ำกับ 5.04 พบว่ำ มีอัตรำกำรประสบอันตรำยลดลง ร้อยละ 6.55 ต่อพันรำย หำกนับอัตรำ
กำรประสบอันตรำยเฉพำะกรณีร้ำยแรง ณ สิงหำคม 2564 มีอัตรำเท่ำกับ 1.45 ต่อพันรำย             
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2563 ท่ีอัตรำประสบอันตรำยต่อพันรำย เท่ำกับ 1.57 
พบว่ำ มีอัตรำกำรประสบอันตรำยลดลงร้อยละ 7.64 ต่อพันรำย รำยละเอียดดังตำรำงท่ี 7 

 ตารางที่ 7 อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย 

ปี 

จ านวนการประสบอันตราย 
  

รวม 
(ราย) 

  

จ านวนการประสบ
อันตราย 
(สะสม) 

อัตรา 
การประสบอันตราย 

ต่อ 1,000 ราย (สะสม) 

ร้อยละ 
การเพ่ิมขึ้น/ลดลง 

ของอัตรา/1,000 ราย 
ตาย 

 
ทุพพล
ภาพ 

 

สูญเสยี
อวัยวะ 
บางส่วน 

 

หยุดงาน 
เกิน 3 วัน 

 

หยุด
งาน 

ไม่เกิน 
3 วัน 

 

นับทุก
กรณ ี

นับกรณี
ร้ายแรง 

นับทุก
กรณ ี

นับกรณี
ร้ายแรง 

นับทุก
กรณ ี

นับกรณี
ร้ายแรง 

      

2559 584 12 1,290 26,829 60,773 89,488 89,488 28,715 9.47 3.04 -7.61 -4.70 

2560 570 17 1,200 25,820 58,671 86,278 86,278 27,607 8.82 2.82 -6.86 -7.24 

2561 568 13 1,226 25,303 59,187 86,297 86,297 27,110 8.19 2.57 -7.14 -8.87 

2562 639 13 1,211 27,812 65,231 94,906 94,906 29,675 8.10 2.53 -1.10 -1.56 

2563 588 14 1,005 25,682 58,244 85,533 85,533 27,289 7.67 2.45 -5.31 -3.16 

2563 (ม.ค. -ส.ค.) 360 5 356 16,829 38,630 56,180 56,180 17,550 5.04 1.57 -2.89 -4.85  

2564 (ม.ค. -ส.ค.) 375 4 209 15,515 36,280 52,383 52,383 16,103 4.71 1.45 -6.55 -7.64 
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5. ประมาณการสถานะกองทุนเงินทดแทน 

ผลวิเคราะห์ประมาณการรายได้ – ค่าใช้จ่าย  

ประมำณกำรสถำนะกองทุนเงินทดแทน คำดว่ำ ในปี 2564 ท้ังปี กองทุนจะมีรำยได้รวม 
จ ำนวน 5,787.97 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย เงินสมทบ จ ำนวน 4,083.97 ล้ำนบำท ผลตอบแทน
จำกกำรลงทุน จ ำนวน 1,704.00 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำยรวม จ ำนวน 2 ,586.44 ล้ำนบำท  
ซึ่งประกอบด้วยเงินทดแทน จ ำนวน 2,404.00 ล้ำนบำท  ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ-ส่งเสริม จ ำนวน 
155.37 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 27.07 ล้ำนบำท กองทุนเงินทดแทน   
มีรำยได้มำกกว่ำค่ำใช้จ่ำย จ ำนวน 3,201.53 ล้ำนบำท เงินกองทุนสะสม ณ สิ้นปี จ ำนวน 70,787.54 
ล้ำนบำท และ อัตรำส่วนเงินส ำรอง คำดว่ำในปี 2564 เท่ำกับ 26.10 เท่ำ 

 
ตารางที ่8 ประมาณการสถานะกองทุนเงินทดแทน ปี 2564 - 2568 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ป ี 

2564 2565 2566 2567 2568 

1.รายได้รวม        5,787.97         5,854.64         6,073.32         6,111.84         6,290.06  

   1.1 เงินสมทบ 1        4,083.97         4,378.64         4,588.32         4,617.84         4,802.06  

   1.2 ผลตอบแทน 2        1,704.00         1,476.00         1,485.00         1,494.00         1,488.00  

2. ค่าใช้จ่ายรวม        2,586.44         2,711.79         2,840.56         2,990.82         3,109.85  

   2.1 เงินทดแทน 3        2,404.00         2,494.49         2,604.32         2,750.46         2,864.45  

        ค่ำทดแทน        1,456.66         1,534.99         1,601.63         1,670.06         1,723.89  

        ค่ำรักษำพยำบำล          917.87           926.50           967.41          1,044.00          1,103.57  

        ค่ำท ำศพ            25.13             28.57             30.29             31.08             31.42  

        ค่ำฟื้นฟ ู             4.34              4.43              4.99              5.32              5.57  

   2.2 ค่าใช้จ่ายในการรักษา – ส่งเสริม          155.37           182.90           200.12           203.38           206.70  

   2.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน            27.07             34.40             36.12             36.98             38.70  
3. เงินสมทบ - ค่าใช้จ่ายรวม 1,497.53        1,666.85         1,747.76        1,627.02         1,692.21 

4. เงินคงเหลือเพ่ือน าไปลงทุน        3,201.53        3,142.85         3,232.76        3,121.02        3,180.21 

5. เงินกองทุนสะสม ณ สิ้นป ี4 70,787.54 73,930.39 77,163.15 80,284.16 83,464.37 

6. อัตราส่วนเงินส ารอง  26.10 26.03 25.80 25.82 25.68 
 
หมำยเหตุ :  
 1. เงินสมทบพิจำรณำจำกกองบริหำรกำรเงินและกำรบัญช ี
 2. ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ปี 2564 ตั้งแต่เดือนมกรำคม – สิงหำคม 2564 ยอดรวมอยู่ท่ี 1,188 ล้ำนบำทจำกกองบริหำรกำรลงทุน 
 3. ตัวเลขประมำณกำรเงินทดแทน ภำยใต้สมมติฐำน : สิทธิประโยชน์ตำมกฎหมำยปัจจุบันที่ยังไม่มีกำรปรับเพิ่มขึ้น 
 4. เงินกองทุนสะสม ณ สิ้นปี ของปี 2564 ค ำนวณจำกยอดยกมำปี 2563 จ ำนวน 67,586.01 ล้ำนบำท  
        รวมกับเงินคงเหลือเพื่อน ำไปลงทุน 3,201.53 ล้ำนบำท 


