
รายงานสถานภาพการบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคม ประจ าเดือน ธันวาคม 2556 

ส ำนักงำนประกันสังคม ได้น ำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุน ตำมกรอบกำรลงทุนที่คณะกรรมกำรประกันสังคมและ กระทรวงกำรคลังให้ควำมเห็นชอบ โดย
แยกกำรลงทุนของกองทุนประกันสังคมเป็น เงินลงทุนของกองทุนประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภำพและตำย(เงินลงทุน 4 กรณี) และเงินลงทุนของกองทุน
ประกันสังคมกรณีสงเครำะห์บุตรและกรณชีรำภำพ (เงินลงทุน 2 กรณี) เงินลงทุนกรณีว่ำงงำน เงินลงทุนมำตรำ 40 กรณีชรำภำพ และเงินลงทุนมำตรำ 40 กรณีเจ็บป่วย 
ตำย ทุพลภำพ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้  

 
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มคีวามมั่นคงสูงไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ของเงินกองทุน 

 
 
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มคีวามเสี่ยงไม่เกนิร้อยละ 40 ของเงินกองทุน 

 



เงินลงทุน 4 กรณี 

 



เงินลงทุน 2 กรณี 

 



เงินลงทุน กรณีว่างงาน  

 



เงินลงทุนมาตรา 40(1 กรณี)  

 



เงินลงทุนมาตรา 40(3 กรณี)  

 

ที่มำ : ส ำนักบริหำรกำรลงทุน ส ำนักงำนประกันสังคม เว็บไซต์ : http://www.sso.go.th

http://www.sso.go.th/


 

การลงทุนในโครงการทางสังคมเพื่อประโยชน์ทางอ้อมแก่ผู้ประกันตน 
ลงทุนตำมแผนประจ ำปี 2555 จ ำนวนเงินตำมโครงกำรที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่เกิน 40,000 ล้ำนบำท ผลกำรด ำเนินงำน 7 โครงกำร ดังนี้ 

1. โครงการบ้าน 1506  
ส ำนักงำนประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนำคำรธนชำติ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด โดยสนับสนุนเงินฝำกในวงเงิน 40.34 ล้ำนบำท เพื่อให้
ผู้ประกันตนสถำนประกอบกำรมีแหล่งเงินกู้ที่อัตรำดอกเบี้ยต่ ำกว่ำตลำด มีผู้ประกันที่ใชส้ิทธิ จ ำนวน 151 รำย 

2. โครงการสินเชื่อชะลอการเลกิจ้างแรงงาน  
ส ำนักงำนประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย โดยสนับสนุนเงิน จ ำนวน 7,000 ล้ำนบำท ในอัตรำ
ดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ส ำหรับสถำนประกอบกำรเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมีกำรลงนำมควำมร่วมมือ เมื่อวนัที่ 12 มกรำคม 
2552 ทั้งนี้สถำนประกอบกำรสำมำรถยื่นกูไ้ด้จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2553 (ต้องเป็นสถำนประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม) และยินดีรบัเง่ือนไขชะลอกำร
เลิกจ้ำงกับส ำนักงำนประกันสังคม สำมำรถปล่อยสินเช่ือให้กับสถำนประกอบกำร จ ำนวน 637 รำย 

3. โครงการบ้านสวัสดิการ สปส. เพื่อผู้ประกนัตน  
ส ำนักงำนประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนำคำรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ธนำคำรออมสิน ธ.ไทยพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน) ธ.กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ธ.กรุงไทย 
จ ำกัด (มหำชน) ธ.อิสลำมแหง่ประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ธ.ยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) ธ.กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) ธ.กรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) โดยสนับสนนุ
เงินฝำกในวงเงิน 9,938.82 ลำ้นบำท อัตรำดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 2.50 ตอ่ปี คงที่ 5 ปี หลังจำกนั้นเป็นอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวตำมเงื่อนไขของธนำคำร สำมำรถ
ปล่อยสินเช่ือให้กับผู้ประกันตน จ ำนวน 9,970 รำย จ ำนวนเงิน 9,938.82 ล้ำนบำท 

4. โครงการสนับสนนุการจ้างงานในเขตพัฒนาพเิศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ส ำนักงำนประกันสังคมได้ร่วมมือกับ ธนำคำรออมสิน ธ.กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ธ.อิสลำมแห่งประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ธ.เพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่ง
ประเทศไทย โดยสนับสนุนเงินฝำกในวงเงิน 493.94 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ส ำหรับสถำนประกอบกำร และอัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 
6.00 ต่อปี ส ำหรับผู้ประกันตน สำมำรถปล่อยสินเชื่อให้กับ ผู้ประกอบกำร จ ำนวน 27 รำย จ ำนวนเงิน 414.65 ล้ำนบำท และผู้ประกันตน จ ำนวน 960 รำย 
จ ำนวนเงิน 79.29 ล้ำนบำท 



 
5. โครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนต้านอทุกภัย  

ส ำนักงำนประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนำคำรธนชำติ จ ำกัด (มหำชน), ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน), ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย และธนำคำรออมสินโดย
สนับสนุนเงินกู้ในวงเงิน 115.86 ล้ำนบำท 
- สนับสนุนสินเชื่อในกำรซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อำศัยของผู้ประกันตนและของพ่อแม่ผู้ประกันตน รำยละไม่เกิน 50,000 บำท อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 2.50 
ต่อปี คงที่ 2 ป ีขณะนี้มีกำรปล่อยสินเชื่อให้กับ ผู้ประกันตน จ ำนวน 1,452 รำย จ ำนวนเงิน 67.15 ล้ำนบำท 
- สถำนประกอบกำรที่ประสบอุกภัย เพื่อน ำไปใช้ในกิจกำร หรือปรับปรุงซ่อมแซมสถำนประกอบกำร รำยละไม่เกิน 1 ล้ำนบำท อตัรำดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี 
ขณะนี้มีกำรปล่อยสินเชื่อให้สถำนประกอบกำร จ ำนวน 53 รำย จ ำนวนเงิน 48.71 ล้ำนบำท 

6. โครงการสินเชือ่เพื่อสง่เสริมการจ้างงาน  
ส ำนักงำนประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน)  
และธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) สนับสนุนเงินกู้ในวงเงิน 10,000 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 
1. วงเงิน 6,000 ล้ำนบำท ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงไม่เกิน 50 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท ต่อรำย  
2. วงเงิน 3,000 ล้ำนบำท ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงไม่เกิน 50-200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้ำนบำท ต่อรำย  
3. วงเงิน 1,000 ล้ำนบำท ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงไม่เกิน 200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 4 ล้ำนบำท ต่อรำย  
อัตรำดอกเบี้ยกรณีกำรกู้มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน ร้อยละ 3 ต่อปี คงที่ 3 ปี  
อัตรำดอกเบี้ยกรณีกำรกู้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน หรือใช้บุคคลค้ ำประกัน ร้อยละ 5 ต่อปี คงที่ 3 ป ี 
ขณะนี้ปล่อยสินเชื่อให้สถำนประกอบกำร จ ำนวน 2,122 รำย จ ำนวนเงิน 3,840.71 ลำ้นบำท 
หมายเหตุ โครงการที่ 1 - 5 สิ้นสุดให้ยืน่กู ้


