
รายงานสถานภาพการบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคม ไตรมาสที่ 4 
ณ 31 ธันวาคม 2557 

ส ำนักงำนประกันสังคม ได้น ำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุน ตำมกรอบกำรลงทุนที่คณะกรรมกำร
ประกันสังคมและ กระทรวงกำรคลังให้ควำมเห็นชอบ โดยแยกกำรลงทุนของกองทุนประกันสังคมเป็น 
เงินลงทุนของกองทุนประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภำพและตำย(เงินลงทุน 4 กรณี) 
และเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคมกรณีสงเครำะห์บุตรและกรณีชรำภำพ (เงินลงทุน 2 กรณี) เงิน
ลงทุนกรณีว่ำงงำน เงินลงทุนมำตรำ 40 เงินลงทุนมำตรำ 40 กรณีบ ำเหน็จ และเงินลงทุนมำตรำ 40 
กรณีบ ำนำญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี ้ 

 

  



 

 

หมายเหตุ  
 

เงินลงทุน 4 กรณี ไม่ลงทุนใน  
- พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ (กระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน)  
- ตรำสำรหนี้อื่นๆ  
เงินลงทุนกรณีว่างงาน ไม่ลงทนุใน  
- - หน่วยลงทุน  
เงินลงทุนมาตรา 40 ไม่ลงทุนใน  
- - พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ (กระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน)  
- ตรำสำรหนี้ (อยูใ่นอันดับควำมน่ำเชื่อถือ)  
- ตรำสำรหนี้อื่นๆ  
- หน่วยลงทุน  
- หุ้น และใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ

 



 
การลงทุนในโครงการทางสังคมเพื่อประโยชน์ทางอ้อมแก่ผู้ประกันตน 
ณ 31 ธันวำคม 2557 ส ำนักงำนประกันสังคม มีกำรด ำรงเงินฝำกตำมโครงกำรลงทุนทำงสังคม จ ำนวน 6 
โครงกำร ดังนี้ 
1. โครงการบา้น 1506  

ส ำนักงำนประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด 
โดยสนับสนุนเงินฝำกในวงเงิน 1,000 ล้ำนบำท อำยุโครงกำร 5 ปี วันเริ่มโครงกำร 31 มีนำคม 2549 เพื่อให้
ผู้ประกันตนสถำนประกอบกำรมีแหล่งเงินกู้ที่อัตรำดอกเบี้ยต่ ำกว่ำตลำด มีผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิ จ ำนวน 151 
รำย จ ำนวนเงิน 4.14 ล้ำนบำท ซึ่งสิ้นสุดกำรยื่นกู้ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 และครบก ำหนดไถ่ถอนเงินลงทุน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
  



2. โครงการสนิเชื่อชะลอการเลิกจา้งแรงงาน  
ส ำนักงำนประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศ

ไทย โดยสนับสนุนเงิน จ ำนวน 7,000 ล้ำนบำท อำยุโครงกำร 5 ปี วันเริ่มโครงกำร 12 มกรำคม 2552 ใน
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ส ำหรับสถำนประกอบกำรเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ โดยมีกำรลงนำมควำมร่วมมือ เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2552 ทั้งนี้สถำนประกอบกำรสำมำรถยื่นกูไ้ด้จนถึง
วันที่ 31 ธันวำคม 2553 (ต้องเป็นสถำนประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม) และยนิดีรับเงื่อนไขชะลอ
กำรเลิกจ้ำงกับส ำนักงำนประกันสังคม สำมำรถปล่อยสินเช่ือให้กับสถำนประกอบกำร จ ำนวน 637 รำย 
จ ำนวนเงิน 7,000 ล้ำนบำท ซึ่งสิ้นสุดกำรยืน่กู้ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 และครบก ำหนดไถ่ถอนเงินลงทุน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2557  

 
3. โครงการบา้นสวัสดิการ สปส. เพื่อผู้ประกันตน  

ส ำนักงำนประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ธนำคำรออมสิน ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
จ ำกัด(มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรอิสลำมแหง่
ประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุง
ศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) โดยสนับสนุนเงินฝำกในวงเงิน 10,000 ล้ำนบำท อำยุโครงกำร 5 ปี วันเริ่ม
โครงกำร 16 มีนำคม 2553 อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี คงที่ 5 ปี หลังจำกนัน้เป็นอัตรำดอกเบี้ย
ลอยตัวตำมเง่ือนไขของธนำคำร สำมำรถปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกันตน จ ำนวน 9,970 รำย จ ำนวนเงิน 
9,938.82 ล้ำนบำท ซึ่งสิ้นสุดกำรยื่นกู้ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 และครบก ำหนดไถ่ถอนเงินลงทุน วันที่ 31 
ธันวำคม 2558 

 
4. โครงการสนับสนุนการจา้งงานในเขตพัฒนาพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

4.1 ส ำนักงำนประกันสังคมได้ร่วมมือกับ ธนำคำรออมสิน ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำร
อิสลำมแห่งประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย โดยสนบัสนุนเงิน
ฝำกในวงเงิน 1,000 ล้ำนบำท อำยุโครงกำร 5 ปี วันเริ่มโครงกำร 16 มีนำคม 2553 อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 
5.00 ต่อปี ส ำหรับสถำนประกอบกำร และอัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี ส ำหรับผู้ประกันตน สำมำรถ
ปล่อยสินเช่ือให้กับ ผู้ประกอบกำร จ ำนวน 27 รำย จ ำนวนเงิน 414.65 ล้ำนบำท และผู้ประกันตน จ ำนวน 
960 รำย จ ำนวนเงิน 79.29 ล้ำนบำท ซึ่งสิน้สุดกำรยื่นกู้ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 และครบก ำหนดไถ่ถอนเงิน
ลงทุน วันที่ 31 ธันวำคม 2557  

4.2 สนับสนุนเงินส ำหรับสถำนประกอบกำรวงเงินโครงกำร 2,000 ล้ำนบำท อำยุโครงกำร 5 ปี วัน
เริ่มโครงกำร 26 กันยำยน 2557 โดยน ำฝำกเป็นจ ำนวนเงิน 5 ล้ำนบำท วันเริ่มโครงกำร วันที่ 26 กันยำยน 
2557 ซึ่งสิ้นสุดกำรยื่นกู้ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และครบก ำหนดไถ่ถอนเงินลงทุน วันที่ 31 ธันวำคม 2562  
  



5. โครงการประกันสงัคมเคยีงข้างผู้ประกนัตนต้านอุทกภัย  
ส ำนักงำนประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน), ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 

(มหำชน), ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย และธนำคำรออมสินโดยสนับสนุนเงินกู้ในวงเงนิ 10,000 ล้ำนบำท 
อำยุโครงกำร 3 ปี วันเริ่มโครงกำร 1 พฤษภำคม 2554 

- สนับสนุนสินเชื่อในกำรซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อำศัยของผู้ประกันตนและของพ่อแม่ผู้ประกันตน 
รำยละไม่เกิน 50,000 บำท อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 2.50 ต่อปี คงที่ 2 ปี สถำนประกอบกำรที่ประสบอุก
ภัย เพื่อน ำไปใช้ในกิจกำร หรอืปรับปรุงซ่อมแซมสถำนประกอบกำร รำยละไม่เกิน 1 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบ้ีย
เงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี ขณะนี้มกีำรปล่อยสินเชื่อให้สถำนประกอบกำร จ ำนวน 53 รำย จ ำนวนเงิน 25.35 ล้ำน
บำท ซึ่งสิ้นสุดกำรยื่นกู้ วันที่ 30 เมษำยน 2555 และครบก ำหนดไถ่ถอนเงินลงทุน วันที่ 1 พฤษภำคม 2558  
 
6. โครงการสนิเชื่อเพื่อส่งเสริมการจา้งงาน  

ส ำนักงำนประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ 
จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) และ ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) สนับสนุนเงินกู้
ในวงเงิน 10,000 ล้ำนบำท อำยุโครงกำร 3 ปี วันเริ่มโครงกำร 4 มกรำคม 2555 โดยแบ่งเป็น  

1. วงเงิน 6,000 ล้ำนบำท ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีลูกจำ้งไม่เกิน 50 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 
ต่อรำย  

2. วงเงิน 3,000 ล้ำนบำท ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีลูกจำ้งไม่เกิน 50-200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 2 
ล้ำนบำท ต่อรำย  

3. วงเงิน 1,000 ล้ำนบำท ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีลูกจำ้งไม่เกิน 200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 4 ล้ำน
บำท ต่อรำย  

 อัตรำดอกเบี้ยกรณีกำรกู้มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน ร้อยละ 3 ต่อปี คงที่ 3 ปี  
 อัตรำดอกเบี้ยกรณีกำรกู้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน หรือใช้บุคคลค้ ำประกัน ร้อยละ 5 ต่อปี คงที่ 3 ปี  
 ขณะนี้ปล่อยสินเชื่อให้สถำนประกอบกำร จ ำนวน 2,318 รำย จ ำนวนเงิน 4,455.69 ล้ำนบำท ซึ่ง
สิ้นสุดกำรยื่นกู ้วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และครบก ำหนดไถ่ถอนเงินลงทุน วันที่ 31 ธันวำคม 2558  
 
หมายเหตุ :  
- โครงกำรตำมข้อ 4.2 ยังไม่สิน้สุดระยะเวลำกำรยื่นค ำขอกู้ (สถำนประกอบกำร/ผู้ประกันตน ขอใช้สิทธิและ
ยื่นค ำขอกู้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2558)  
- โครงกำรตำมข้อ 1, 2, 3, 4.1, 5, และ 6 สิ้นสุดระยะเวลำกำรยื่นค ำขอกู้แล้ว แต่ยังไม่ครบก ำหนดระยะเวลำ
กำรไถ่ถอนตำม MOU  
 


