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รายงานผลการประเมินสถานะกองทุนเงินทดแทน ปี 2563  รอบ 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม)  

ส านักงานกองทุนเงินทดแทน  ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานะกองทุนเงินทดแทน         
ปี 2563 รอบ 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม) เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ .ศ. 2537 มาตรา 29/2 ให้ส านักงานจัดท ารายงาน           
การประเมินสถานะของกองทุนโดยแสดงรายได้  ค่าใช้จ่าย และความสามารถในการด าเนินการในอนาคตเสนอ
ต่อคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี แล้วให้ส านักงานเปิดเผยต่อสาธารณชน  

1. สถานประกอบการ (นายจ้าง) 

สถานประกอบการ ที่อยู่ในระบบกองทุนเงินทดแทน ณ ตุลาคม 2563 มีจ านวน 431,666 
แห่ง เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 พบว่ามีจ านวนกิจการเพ่ิมขึ้น 4,691 แห่ง หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.10   

เมื่อพิจารณาสถานประกอบการจ าแนกตามหมวดกิจการในภาพรวม ณ ตุลาคม 2563 พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นประเภทกิจการ หมวด G  การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์      
มีจ านวน 142,277 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.96 รองลงมาเป็นประเภทกิจการ หมวด C การผลิต มีจ านวน 
78,064 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 18.08 และประเภทกิจการ หมวด F การก่อสร้าง มีจ านวน 38,489 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 8.92 ดังตารางที่ 1 

ประเภทกิจการที่มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรก (ณ ตุลาคม 2563 เทียบช่วงเดียวกันของปี 
2562) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการประเภทกิจการ หมวด A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง    
มีจ านวนเพ่ิมขึ้น 1,371 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.10 รองลงมา หมวด U กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ
และภาคีสมาชิก มีจ านวนเพิ่มขึ้น 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.17 และหมวด Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงาน
สังคมสงเคราะห์ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น 414 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.21 ดังตารางที่ 1 

ประเภทกิจการที่มีอัตราส่วนลดลงสูงสุด 3 อันดับแรก (ณ ตุลาคม 2563 เทียบช่วงเดียวกัน  ของปี 
2562) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการประเภทกิจการ หมวด N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน    
มีจ านวนลดลง 824 แห่ง หรือลดลงร้อยละ 4.90 รองลงมา หมวด R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ   
มีจ านวนลดลง 51 แห่ง หรือลดลงร้อยละ 2.10 และ หมวด I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีจ านวนลดลง 
243 แห่ง หรือลดลงร้อยละ 0.65 ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ านวนกิจการของนายจ้าง จ าแนกตามหมวดประเภทกิจการ 
หน่วย : กิจการ 

หมวด ประเภทกิจการ 
ต.ค. 62 ต.ค. 63 เพิ่มขึ้น/ลดลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ กิจการ ร้อยละ 
A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 5,253 1.23 6,624 1.53 1,371 26.10 
B การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 1,252 0.29 1,249 0.29 -3 -0.24 
C การผลิต 78,555 18.40 78,064 18.08 -491 -0.63 
D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน  าและระบบการปรับอากาศ 537 0.13 540 0.13 3 0.56 
E การจัดหาน  า การจัดการน  าเสียและของเสีย

รวมถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 876 0.21 906 0.21 30 3.42 

F การก่อสร้าง 36,739 8.60 38,489 8.92 1,750 4.76 
G การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 

และจักรยานยนต ์ 141,151 33.06 142,277 32.96 1,126 0.80 

H การขนส่งและสถานที่เก็บสนิค้า 17,961 4.21 18,150 4.20 189 1.05 
I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 37,519 8.79 37,276 8.64 -243 -0.65 
J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 7,019 1.64 7,292 1.69 273 3.89 
K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 10,008 2.34 10,245 2.37 237 2.37 
L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 12,680 2.97 12,963 3.00 283 2.23 
M กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรม        

ทางวชิาการ 
24,521 5.74 25,153 5.83 632 2.58 

N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนนุ 16,800 3.93 15,976 3.70 -824 -4.90 
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ         

และการประกันสังคมภาคบังคบั 9,121 2.14 9,080 2.10 -41 -0.45 

P การศึกษา 6,016 1.41 6,033 1.40 17 0.28 
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 7,948 1.86 8,362 1.94 414 5.21 
R ศิลปะ ความบนัเทิงและนันทนาการ 2,423 0.57 2,372 0.55 -51 -2.10 
S กิจกรรมการบริการด้านอ่ืน ๆ 10,537 2.47 10,550 2.44 13 0.12 
T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรม      

การผลิตสนิค้า และบริการที่ท าขึ นเองเพื่อใช้       
ในครัวเรือน  ซึ่งไมส่ามารถจ าแนกกิจกรรมได้
อย่างชัดเจน 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

U กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและ     
ภาคีสมาชิก 

59 0.01 65 0.02 6 10.17 

รวม 426,975 100.00 431,666 100.00 4,691 1.10 
หมายเหตุ:  ข้อมูลสนับสนุนเฉพาะกิจการที่มีสถานะด าเนินกิจการอยู่ 
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2.  ลูกจ้าง 

จ านวนลูกจ้าง ที่อยู่ในระบบกองทุนเงินทดแทน ณ ตุลาคม 2563  มีจ านวน 11,039,873 ราย 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวของปี 2562 พบว่า มีจ านวนลูกจ้างลดลง 607,901 ราย หรือลดลงร้อยละ 5.22  

เมื่อพิจารณาจ านวนลูกจ้างจ าแนกหมวดประเภทกิจการในภาพรวม ณ ตุลาคม 2563 พบว่า   
ส่วนใหญ่ลูกจ้างอยู่ในประเภทกิจการ  หมวด C การผลิต  มีจ านวน 4,087,607 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.03  
รองลงมาเป็นลูกจ้างอยู่ในประเภทกิจการ  หมวด G การขายส่งและ การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และ
จักรยานยนต์มีจ านวน 2,017,930 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.28 และลูกจ้างอยู่ในประเภทกิจการ หมวด O    
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ มีจ านวน 1,210,176 ราย คิดเป็นร้อยละ 
10.96 ดังตารางที่ 2 

ประเภทกิจการที่มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรก (ณ ตุลาคม 2563 เทียบช่วงเดียวกัน
ของปี 2562) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างอยู่ในประเภทกิจการ หมวด U กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ
และภาคีสมาชิก มีจ านวนเพ่ิมขึ น 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 127.03 รองลงมาหมวด A เกษตรกรรม การป่าไม้ 
และการประมง มีจ านวนเพ่ิมขึ น 10,967 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.37  และหมวด O การบริหารราชการ     
การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ  มีจ านวนเพ่ิมขึ น 69,415 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.08       
ดังตารางที่ 2 

ประเภทกิจการที่มีอัตราส่วนลดลงสูงสุด 3 อันดับแรก (ณ ตุลาคม 2563 เทียบช่วงเดียวกันของ
ปี 2562) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างอยู่ในประเภทกิจการ หมวด I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีจ านวน
ลดลง 161,296 ราย หรือลดลงร้อยละ 25.69 รองลงมาหมวด R  ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ มีจ านวนลดลง 
11,781 ราย หรือลดลงร้อยละ 22.08 และหมวด S กิจกรรมการบริการด้านอ่ืน ๆ มีจ านวนลดลง 9,426 หรือลดลง
ร้อยละ 9.57 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 จ านวนลูกจ้าง จ าแนกตามหมวดประเภทกิจการ 
   หน่วย : ราย 

หมวด ประเภทกิจการ 
ลูกจ้าง ต.ค. 62 ลูกจ้าง ต.ค. 63  เพิ่มขึ้น/ลดลง 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ ราย ร้อยละ 

A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 105,783 0.91 116,750 1.06 10,967 10.37 
B การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 40,151 0.34 39,056 0.35 -1,095 -2.73 
C การผลิต 4,418,725 37.94 4,087,607 37.03 -331,118 -7.49 
D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน  าและระบบการปรับอากาศ 22,015 0.19 23,063 0.21 1,048 4.76 

E 
การจัดหาน  า การจัดการน  าเสียและของเสีย
รวมถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

13,644 0.12 13,415 0.12 -229 -1.68 

F การก่อสร้าง 688,098 5.91 653,156 5.92 -34,942 -5.08 

G 
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 
และจักรยานยนต ์

2,070,130 17.77 2,017,930 18.28 -52,200 -2.52 

H การขนส่งและสถานที่เก็บสนิค้า 532,305 4.57 537,756 4.87 5,451 1.02 
I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 627,932 5.39 466,636 4.23 -161,296 -25.69 
J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 129,531 1.11 124,170 1.12 -5,361 -4.14 
K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 333,230 2.86 326,848 2.96 -6,382 -1.92 
L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 171,999 1.48 157,481 1.43 -14,518 -8.44 

M 
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรม 
ทางวชิาการ 

331,571 2.85 320,122 2.90 -11,449 -3.45 

N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนนุ 591,192 5.08 544,615 4.93 -46,577 -7.88 

O 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและ
การประกันสังคมภาคบังคบั 

1,140,761 9.79 1,210,176 10.96 69,415 6.08 

P การศึกษา 88,863 0.76 87,231 0.79 -1,632 -1.84 
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 190,007 1.63 183,184 1.66 -6,823 -3.59 
R ศิลปะ ความบนัเทิงและนันทนาการ 53,346 0.45 41,565 0.37 -11,781 -22.08 
S กิจกรรมการบริการด้านอ่ืนๆ 98,454 0.85 89,028 0.81 -9,426 -9.57 

T 

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรม     
การผลิตสนิค้า และบริการที่ท าขึ นเองเพื่อใช้ 
ในครัวเรือน  ซึ่งไมส่ามารถจ าแนกกิจกรรม        
ได้อย่างชัดเจน 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

U 
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ       
และภาคีสมาชิก 

37 0.0003 84 0.001 47 127.03 

รวม 11,647,774 100.00 11,039,873 100.00 -607,901 -5.22 
 

หมายเหตุ :  ข้อมูลนับเฉพาะกิจการนายจ้างที่มีสถานะด าเนินกิจการอยู่ 
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3.  สถานะกองทุนกองทุนเงินทดแทน มกราคม – ตุลาคม  ปี 2563  

3.1 รายได้ – ค่าใช้จ่าย  (ที่มา:งบการเงินของกองบริหารการเงินและการบัญชี)  

   1) รายได้  
กองทุนเงินทดแทน มีรายได้หลักเข้ากองทุนจาก 3 แหล่งด้วยกัน ได้แก่ เงินสมทบ     

ผลตอบแทน (ดอกเบี ยรับต่าง ๆ เงินปันผล และผลก าไร) และรายได้อ่ืน (เงินเพ่ิมตามกฎหมาย ส่วนลดรับ 
เปรียบเทียบปรับ เงินผูกพันฯ เงินเกิน และค่าปรับจากกองคลัง) กองทุนมีรายได้รวม 5,220.92 ล้านบาท 
จ าแนกเป็น 

- เงินสมทบ จ านวน 3,611.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.16 ของรายได้    
- ผลตอบแทน จ านวน 1,553.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.75 ของรายได้ 
- รายได้อ่ืน จ านวน 56.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของรายได ้ 

2) ค่าใช้จ่าย 
  ค่าใช้จ่ายของกองทุนเงินทดแทน ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ เงินทดแทน ค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงาน และค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าตอบแทนให้แก่แพทย์) กองทุนมี
ค่าใช้จ่ายรวม 1,951.78 ล้านบาท จ าแนกเป็น 

     - เงินทดแทน จ านวน 1,729.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.62 ของค่าใช้จ่าย ประกอบไป
ด้วย ค่าทดแทน จ านวน 992.40 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล จ านวน 716.18 ล้านบาท ค่าท าศพ จ านวน 
17.53 ล้านบาท และค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน จ านวน 3.65 ล้านบาท 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน จ านวน 26.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.38    
ของค่าใช้จ่าย 

- ค่าใช้จ่ายอ่ืน จ านวน 195.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของค่าใช้จ่ายเมื่อ
พิจารณารายได้ – ค่าใช้จ่ายกองทุน ณ ตุลาคม ปี 2563  เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 พบว่า ณ 
ตุลาคม ปี 2563 รายได้ลดลง ร้อยละ 1.16 เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนและรายได้อ่ืนลดลง ร้อยละ 
11.85 และ 12.38 ตามล าดับ ขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลง ร้อยละ 0.10 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลดลง 
ร้อยละ 45.59 
 

หมายเหตุ : ตามมาตรา 28 วรรค 2 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มีอ านาจจัดสรร
เงินกองทุนไม่เกินร้อยละยี่สิบสองของดอกผลของกองทุนต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ าบัดรักษาและส่งเสริมการฟื้นฟู            
สมรถภาพในการท างานของลูกจ้างตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ประกาศก าหนดและเป็นค่าใช้จ่า ยใน            
การส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน และไม่เกินร้อยละสามของดอกผลของกองทุนต่อปี เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงานกองทุนเงินทดแทนและค่าใช้จ่ายตามมาตรา 43  
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ตารางที่ 3 สถานะกองทุนเงินทดแทน มกราคม – ตุลาคม ปี 2563 
หน่วย : ล้านบาท 

 
 

รายการ 

รายรับ - รายจ่าย เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

ม.ค. - ต.ค. 2562 ม.ค. - ต.ค. 2563 
จ านวน ร้อยละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. รายได ้ (1 = 1.1 + 1.2 + 1.3) 5,281.98 100.00 5,220.92  100.00 -61.07 -1.16 

   1.1 เงินสมทบ 3,455.21 65.42 3,611.03 69.16 155.81 4.51 

       - เงินสมทบประจ างวด 168.90 4.89 163.04 4.51 -5.86 -3.47 

       - เงินสมทบประจ าป ี 2,811.41 81.37 2,969.58 82.24 158.17 5.63 

       - เงินสมทบจากการรายงานค่าจา้ง 488.46 14.13 501.96 13.90 13.50 2.76 

       - เงินสมทบจากการตรวจบัญช ี -13.56 -0.39 -23.56 -0.65 -10.00 73.80 

  1.2 ผลตอบแทน1  1,762.07 33.36 1,553.20 29.75 
-

208.87 -11.85 

  1.3 รายได้อื่น 64.69 1.22 56.68 1.09 -8.04 -12.38 

       - นอกเหนือจากรายได้อื่น2 61.60 95.22 56.54 99.75 -5.09 -8.21 

       - รายได้อื่น ๆ 3.09 4.78 0.14 0.25 -2.95 -95.47 

2. ค่าใช้จา่ย (2 = 2.1 + 2.2 + 2.3) 1,953.71  100.00  1,951.78 100.00 -1.93 -0.10 

  2.1 เงินทดแทน 1,713.12 87.69 1,729.76 88.62 16.64 0.97 

       - ค่าทดแทน 1,029.59 60.10 992.40 57.37 -37.19 -3.61 

       - ค่ารักษาพยาบาล 662.42 38.67 716.18 41.40 53.76 8.12 

       - ค่าท าศพ 17.48 1.02 17.53 1.02 0.05 0.29 

       - ค่าฟืน้ฟูสมรรถภาพในการท างาน 3.63 0.21 3.65 0.21 0.02 0.55 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 49.29 2.52 26.82 1.38 -22.47 -45.59 

2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น 3 191.30 9.79 195.20 10.00 3.90 2.04 
ที่มา : กองบริหารการเงินและการบัญชี 

หมายเหตุ : 
1. ผลตอบแทน ได้แก่ ผลตอบแทนจากการลงทุน (ดอกเบี ยรับต่าง ๆ เงินปันผล และผลก าไร) 
2. นอกเหนือจากรายได้อื่น ได้แก่ เงินเพิ่มตามกฎหมาย ส่วนลดรับ เปรียบเทียบปรับ เงินผูกพันฯ เงินเกิน  
    และค่าปรับจากกองคลัง 
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในฟ้ืนฟูฯ หนี สูญ และค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ 
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3.2 สถานการณ์บริหารเงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน (ที่มา : ข้อมูลการลงทุนของกองบริหารการลงทุน) 

เมื่อพิจารณาเงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน ณ 31 ตุลาคม 2563 มีจ านวน 65,227 ล้านบาท           
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2562 พบว่า มีจ านวนเงินลงทุนเพ่ิมขึ น 631 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ น
ร้อยละ 0.98 จ าแนกเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง จ านวน 53,444 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 81.94) 
และการลงทุนในหลักทรัพย์ที ่ม ีความเสี ่ยง จ านวน 11,783 ล ้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 18.06) โดยมี
ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม ตั งแต่ ม.ค. – ต.ค. 2563 มีจ านวน 1,709 ล้านบาท ลดลง 50 ล้านบาท    
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2562 รายละเอียดตามตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ข้อมูลการลงทุนกองทุนเงินทดแทน  ณ 31 ตุลาคม 2563 
 

รายการ หน่วย กองทุนเงินทดแทน เพิ่ม/ลด 
31 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2563 

1. เงินลงทุน ลบ. 64,596  65,227  631 
   จ าแนกตามประเภทสินทรัพย์        
   - หลักทรัพย์มั่นคงสูง ลบ. (%) 51,000 (78.95%) 53,444 (81.94%) 2,444 
   - หลักทรัพย์เสี่ยง ลบ. (%) 13,596 (21.05%) 11,783 (18.06%) -1,813 
   จ าแนกตามแหล่งลงทุน        
   - ในประเทศ ลบ. (%) - (%) 52,238 (80.09%) 52,238 
   - ต่างประเทศ ลบ. (%) - (%) 12,989 (19.91%) 12,989 
  จ าแนกตามประเภทหลักทรัพย์        
   - เงินฝาก ลบ. (%) 1,366 (2.12%) 15 (0.02%) -1,351 
   - ตราสารหนี  ลบ. (%) 50,147 (77.63%) 53,941 (82.70%) 3,794 
   - ตราสารทุน ลบ. (%) 8,164 (12.64%) 7,064 (10.83%) -1,100 
   - หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ลบ. (%) 3,607 (5.58%) 3,133 (4.80%) -474 
   - หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน ลบ. (%) 808 (1.25%) 1,074 (1.65%) 266 
   - หน่วยลงทุนทองค า ลบ. (%) 504 (0.78%) - (%) -504 
2. ผลตอบแทนสะสม   (มกราคม – ตุลาคม)  (มกราคม – ตุลาคม)   
  ลบ.   1,759         1,709        -50  
3. อัตราผลตอบแทน   (มกราคม – ตุลาคม)   (มกราคม – ตุลาคม)    
         - ม. 105 % 5.21% -2.38%   
         - ม. 106 % 8.29% -2.51%   

 

ที่มา : กองบริหารการลงทุน 
 
 หมายเหตุ : 1. ม.105  เป็นมาตรฐานบัญชีที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้หน่วยงานราชการถือปฏิบัติ โดยประเมินมูลค่ายุติธรรม 

ในส่วนหลักทรัพย์ท่ีถือจนครบก าหนดตามราคาทุนและประเมินมูลค่ายุติธรรม ในส่วนหลักทรัพย์เผื่อขายตาม
ราคาตลาด 

 2. ม.106  เป็นมาตรฐานบัญชีที่ใช้ส าหรับธุรกิจลงทุน โดยจะประเมินมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ถือครองตาม
ราคาตลาด 
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3.3  เงินสะสมของกองทุนเงินทดแทน (ที่มา : งบการเงินของกองบริหารการเงินและการบัญชี) 
      เงินกองทุนสะสม รอบ 10 เดือน ปี 2563 (ม.ค. – ต.ค.) 

กองทุนเงินทดแทนประกอบด้วยเงินที่นายจ้างจ่ายเงินสมทบ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินรายได้อ่ืน ๆ ปัจจุบันเงินกองทุนสะสมกองทุนเงินทดแทน  ตามงบแสดงงาน
การเงิน ณ ตุลาคม 2563 มีจ านวน 65,705.57 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 
กองทุนมีเงินสะสมเพ่ิมขึ น 441.88 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ นคิดเป็นร้อยละ 0.68 ตามตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 งบแสดงฐานะการเงิน 
หน่วย : ล้านบาท 

 

รายการ 
เงินกองทุนสะสม เพิ่มข้ึน/ลดลง 

ตุลาคม 2562 ตุลาคม 2563  จ านวน  ร้อยละ 

รวมสินทรัพย์ 65,263.69   65,705.57   441.88 0.68 
สินทรัพย์หมุนเวียน 12,000.26 18.39% 7,440.99 11.32% -4,559.27 -37.99 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 53,263.43 81.61% 58,264.58 88.68% 5,001.15 9.39 

  
(ที่มา : งบการเงินของกองบริหารการเงินและการบัญช)ี 

4.  การประสบอันตรายของลูกจ้าง ณ ตุลาคม ปี 2563 

กองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก    
การท างาน และลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทน ทั งนี ในรอบ 10 เดือน (ม.ค. - ต.ค.) ปี 2563  มีลูกจ้างที่มีการประสบ
อันตรายทั งสิ น 70,871 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2562 พบว่า มีจ านวนลดลง 7,359 ราย 
หรือลดลงร้อยละ 9.41 โดยจ าแนกการประสบอันตรายของลูกจ้างในแต่ละกรณีแตกต่างกัน ดังนี   
  กรณีตาย ลูกจ้างที่เสียชีวิต จ านวน 482 ราย เฉลี่ยเดือนละ 48.2 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีลูกจ้างที่เสียชีวิต จ านวน 532 ราย พบว่า ลูกจ้างเสียชีวิตลดลง 50 ราย หรือลดลง   
รอ้ยละ 9.40 
  กรณีทุพพลภาพ ลูกจ้างที่ผู้ทุพพลภาพ จ านวน 9 ราย  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี 2562 ซึ่งมีลูกจ้างที่ทุพพลภาพ จ านวน 8 ราย พบว่า ลูกจ้างทุพพลภาพเพ่ิมขึ น 1 ราย หรือเพ่ิมขึ นร้อยละ 12.50  
  กรณี สูญ เสียอวัยวะบางส่วน มีลูกจ้างที่สูญ เสียอวัยวะบางส่วนมีจ านวน   630 ราย             
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีลูกจ้างที่สูญเสียอวัยวะบางส่วน จ านวน  774 ราย 
พบว่า ลูกจ้างทีสู่ญเสียอวัยวะบางส่วน  ลดลงจ านวน 144  ราย หรือลดลงร้อยละ 18.60  
  กรณีหยุดงานเกิน 3 วัน มีลูกจ้างกรณีหยุดงานเกิน 3 วัน จ านวน 21,391ราย เมื่อเปรียบเทียบ   
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ่งลูกจ้างกรณีหยุดงานเกิน 3 วัน จ านวน 23,265 ราย พบว่า ลูกจ้างกรณ ี
หยุดงานเกิน 3 วัน มีจ านวนลดลง  1,874 ราย หรือลดลงร้อยละ 8.06  

กรณีหยุดงานไม่เกิน 3 วัน มีลูกจ้างกรณีหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จ านวน 48,359 ราย เมื่อเปรียบเทียบ 
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซ่ึงลูกจ้างกรณีหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จ านวน 53,651 ราย พบว่า ลูกจ้างกรณี
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน มีจ านวนลดลง  5,292 ราย หรือลดลงร้อยละ 9.86 รายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 จ านวนการประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน 
 

กรณี 
การประสบอันตราย เพิ่มข้ึน/ลดลง 

ณ ต.ค. 62 ณ ต.ค. 63 
จ านวน ร้อยละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ตาย 532 0.68 482 0.68 -50 -9.40 

ทุพพลภาพ 8 0.01 9 0.01 1 12.50 
สูญเสียอวัยวะบางส่วน 774 0.99 630 0.89 -144 -18.60 

หยุดงานเกิน 3 วัน 23,265 29.74 21,391 30.18 -1,874 -8.06 
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 53,651 68.58 48,359 68.24 -5,292 -9.86 

รวม 78,230 100.00  70,871 100.00  -7,359 -9.41 
 
ทั งนี  อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้างพันราย (สะสม) นับทุกกรณี ณ ตุลาคม 2563 เท่ากับ 6.42 

ต่อพันราย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ที่อัตราการประสบอันตรายต่อพันราย เท่ากับ 6.72 
พบว่า มีอัตราการประสบอันตรายลดลง ร้อยละ 4.46 ต่อพันราย หากนับอัตราการประสบอันตรายเฉพาะกรณี
ร้ายแรง ณ ตุลาคม 2563 มีอัตราเท่ากับ 2.04 ต่อพันรายเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562     
ที่อัตราประสบอันตรายต่อพันราย เท่ากับ 2.11 พบว่า มีอัตราการประสบอันตรายลดลงร้อยละ 3.32 ต่อพันราย 
รายละเอียดดังตารางที่ 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 

      

2558 575 6 1,324 27,845 65,924 95,674 95,674 29,750 10.25 3.19 -6.65 -7.00 

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 

2562 (ม.ค. -ต.ค.) 532 8 774 23,265 53,651 78,230 78,230 24,579 6.72 2.11 -1.03 -1.40 

2563 (ม.ค. -ต.ค.) 482 9 630 21,391 48,359 70,871 70,871 22,512 6.42 2.04 -4.46 -3.32 
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5. ประมาณการสถานะกองทุนเงินทดแทน 

ผลวิเคราะห์ประมาณการรายได้ – ค่าใช้จ่าย  

ประมาณการสถานะกองทุนเงินทดแทน คาดว่า ในปี 2563 ทั งปี กองทุนจะมีรายได้รวม จ านวน 
5,482.36 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินสมทบ จ านวน 3,527.49 ล้านบาท ผลตอบแทนจากการลงทุน 
จ านวน 1,954.87 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายรวม จ านวน 2,251.79 ล้านบาท  ซึ่งประกอบด้วยเงินทดแทน 
จ านวน 2,082.83 ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายในการรักษา-ฟ้ืนฟู จ านวน 144.26 ล้านบาท และค่าใช ้จ ่าย           
ในการด าเนินงาน จ านวน 24.69 ล้านบาท กองทุนเงินทดแทน มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 3,230.57 
ล้านบาท และเงินกองทุนสะสม ณ สิ นปี จ านวน 68,758.20 ล้านบาท 

 
ตารางที ่8 ประมาณการสถานะกองทุนเงินทดแทน ปี 2563 - 2567 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ปี  

2563 2564 2565 2566 2567 

1.รายได้รวม        5,482.36         5,199.68         5,537.88         5,714.89         5,893.58  

   1.1 เงินสมทบ 1        3,527.49         3,544.48         3,873.14         3,973.36         4,072.70  

   1.2 ผลตอบแทน 2        1,954.87         1,655.20         1,664.74         1,741.53         1,820.88  

2. ค่าใช้จ่ายรวม        2,251.79         2,301.14         2,354.65         2,439.04         2,493.50  

   2.1 เงินทดแทน 3        2,082.83         2,128.79         2,178.81         2,259.62         2,310.39  

        ค่าทดแทน        1,196.52         1,214.97         1,233.53         1,282.87         1,302.16  

        ค่ารักษาพยาบาล          860.87           886.02           916.53           947.05           977.56  

        ค่าท าศพ            21.04             22.05             22.69             23.34             23.99  

        ค่าฟื้นฟ ู             4.40              5.75              6.06              6.37              6.68  

   2.2 ค่าใช้จ่ายในการรักษา - ฟื้นฟู          144.26           146.42           148.61           150.83           153.10  

   2.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน            24.69             25.93             27.23             28.59             30.02  
3. เงินสมทบ - ค่าใช้จ่ายรวม 1,275.70        1,243.34         1,518.49        1,534.32         1,579.20 

4. เงินคงเหลือเพ่ือน าไปลงทุน        3,230.57        2,898.54         3,183.23        3,275.85        3,400.08 

5. เงินกองทุนสะสม ณ สิ้นป ี4 68,758.20 71,656.75 74,839.98 78,115.83 81,515.91 
หมายเหตุ : 1. เงินสมทบพิจารณาจากใบแจ้งเงินสมทบ 

2. ผลตอบแทนจากการลงทุน ปี 2563 ตั งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2563 ยอดรวมอยู่ท่ี 1,708 ล้านบาท 
3. ตัวเลขประมาณการเงินทดแทน ภายใต้สมมติฐาน : สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายปัจจุบันที่ยังไม่มีการปรับเพิ่มขึ น 
4. เงินกองทุนสะสม ณ สิ นปี ของปี 2563 ค านวณจากยอดยกมาปี 2562 จ านวน 65,527.63 ล้านบาท รวมกับเงิน 

                 คงเหลือเพื่อน าไปลงทุน 3,230.57 ล้านบาท 


