
รายงานสถานภาพการบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคม ประจ าเดือน ธันวาคม 2555 

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 2555 ดังนี ้
 
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มคีวามมั่นคงสูงไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 ของเงินกองทุน
ประเภทกำรลงทุน เงินลงทุน 4 กรณี ร้อย

ละ 
เงินลงทุน 2 กรณี ร้อย

ละ 
เงินลงทุน ม.40 
กรณีชรำภำพ 

ร้อย
ละ 

เงินลงทุน ม.40 
กรณีเจ็บป่วยฯ 

ร้อย
ละ 

เงินลงทุนกรณี
ว่ำงงำน 

ร้อย
ละ 

เงินลงทุนรวม ร้อย
ละ 

ตั๋วเงินคลัง พันธบตัรรัฐบาล ธปท. 
และกองทุนฟื้นฟูฯ  

36,872,995,521.24 63.22 577,074,818,373.36 66.94 445,107,111.12 80.32 712,163,087.30 99.87 48,726,839,213.49 69.42 663,831,923,306.51 66.93 

พันธบัตรรัฐวิสาหกจิ  
(กระทรวงการคลังค้ าประกัน)  

1,430,022,332.60 2.45 74,428,239,453.36 8.63 98,000,000.00 17.68 - - 4,995,529,579.50 7.12 80,951,791,365.46 8.16 

ตราสารหนี้ (อยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือ) 1,953,941,516.79 3.35 34,268,515,951.80 3.98 10,000,000.00 1.80 - - 2,984,825,868.00 4.25 39,217,283,336.59 3.95 
รวม 40,256,959,370.63 69.02 685,771,573,778.52 79.55 553,107,111.12 99.80 712,163,087.30 99.87 56,707,194,660.99 80.79 784,000,998,008.56 79.04 

 
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มคีวามเสี่ยงไม่เกนิร้อยละ 40 ของเงินกองทุน 

ประเภทกำรลงทุน เงินลงทุน 4 กรณี ร้อย
ละ 

เงินลงทุน 2 กรณี ร้อย
ละ 

เงินลงทุน ม.40 
กรณีชรำภำพ 

ร้อย
ละ 

เงินลงทุน ม.40 
กรณีเจ็บป่วยฯ 

ร้อย
ละ 

เงินลงทุนกรณี
ว่ำงงำน 

ร้อย
ละ 

เงินลงทุนรวม ร้อย
ละ 

เงินฝากธนาคาร  
(ที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากไม่ค้ าประกัน) 

10,620,256,386.26 18.21 887,080,973.67 0.10 1,080,290.12 0.20 911,314.86 0.13 8,215,336,647.69 11.70 19,724,665,612.60 1.99 

ตราสารหนี้อื่นๆ) 1,279,836,615.80 2.19 49,330,720,614.61 5.72 - - - - 2,999,844,396.00 4.27 53,610,401,626.41 5.41 
หน่วยลงทุน  427,406,000.00 0.73 39,229,637,049.50 4.55 - - - - - - 39,657,043,049.50 4.00 
หุ้น และใบส าคัญแสดงสิทธ ิ 5,741,439,853.50 9.84 86,835,721,225.60 10.08 - - - - 2,266,778,833.50 3.23 94,843,939,912.60 9.56 

รวม 18,068,938,855.56 30.98 176,283,159,863.38 20.45 1,080,290.12 0.20 911,314.86 0.13 13,481,959,877.19 19.21 207,836,050,201.11 20.96 
รวมทั้งสิ้น 58,325,898,226.19 100.00  862,054,733,641.90 100.00  554,187,401.24 100.00  713,074,402.16 100.00  70,189,154,538.18 100.00 991,837,048,209.67 100.00 



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. โครงการบ้านมิตรภาพ สปส. - ธอส. 
ส ำนักงำนประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนำคำรอำคำรสงเครำะห์โดยกำรสนับสนุนเงินลงทุน จ ำนวน 500 ล้ำนบำท ในอัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี หลังจำก

น้ันเป็นอัตรำดอกเบ้ียลอยตัวตำมเง่ือนไขของธนำคำร ปลอ่ยสินเช่ือใหกั้บผู้ประกันตนแล้ว จ ำนวน 4,841 รำย 
2. โครงการบ้าน 1506 

ส ำนักงำนประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนำคำรธนชำติ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด โดยสนับสนุนเงินฝำกในวงเงิน 87.45 ล้ำนบำท เพื่อให้
ผู้ประกันตนสถำนประกอบกำรมีแหล่งเงินกู้ที่อัตรำดอกเบี้ยต่ ำกว่ำตลำด มีผู้ประกันที่ใชส้ิทธิ จ ำนวน 151 รำย 

3. โครงการสินเชือ่ชะลอการเลิกจ้างแรงงาน 
ส ำนักงำนประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย โดยสนับสนุนเงิน จ ำนวน 7,000 ล้ำนบำท ในอัตรำ

ดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ส ำหรับสถำนประกอบกำรเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมีกำรลงนำมควำมร่วมมือ เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2552 ทั้งนี้
สถำนประกอบกำรสำมำรถยืน่กู้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2553 (ต้องเป็นสถำนประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม) และยินดีรบัเง่ือนไขชะลอกำรเลิกจ้ำงกับ
ส ำนักงำนประกันสังคม สำมำรถปล่อยสินเช่ือให้กับสถำนประกอบกำร จ ำนวน 637 รำย 

4. 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) โดยสนับสนนุเงินฝำก
ในวงเงิน 9,938.82 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี คงที ่5 ปี หลังจำกนั้นเป็นอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวตำมเงื่อนไขของธนำคำร สำมำรถปล่อยสินเช่ือให้กับ
ผู้ประกันตน จ ำนวน 9,970 รำย จ ำนวนเงิน 9,938.82 ลำ้นบำท 

5. 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 ต่อป ีส ำหรับสถำนประกอบกำร และอัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี 
ส ำหรับผู้ประกนัตน สำมำรถปล่อยสินเช่ือให้กับ ผู้ประกอบกำร จ ำนวน 27 รำย จ ำนวนเงิน 414.65 ล้ำนบำท และผู้ประกันตน จ ำนวน 960 รำย จ ำนวนเงิน 79.29 ล้ำน
บำท 



 
6. โครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนต้านอทุกภัย 

ส ำนักงำนประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนำคำรธนชำติ จ ำกัด (มหำชน), ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน), ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย และธนำคำรออมสินโดย
สนับสนุนเงินกู้ในวงเงิน 120 ล้ำนบำท  

- สนับสนุนสินเชื่อในกำรซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อำศัยของผู้ประกันตนและของพ่อแม่ผู้ประกันตน รำยละไม่เกิน 50,000 บำท อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 2.50 
ต่อปี คงที่ 2 ป ีขณะนี้มีกำรปล่อยสินเชื่อให้กับ ผู้ประกันตน จ ำนวน 793 รำย จ ำนวนเงิน 70 ล้ำนบำท 

- สถำนประกอบกำรที่ประสบอุกภัย เพื่อน ำไปใช้ในกิจกำร หรือปรับปรุงซ่องแซมสถำนประกอบกำร รำยละไม่เกิน 1 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อป ี
ขณะนี้มีกำรปล่อยสินเช่ือใหส้ถำนประกอบกำร จ ำนวน 35 รำย จ ำนวนเงิน 50 ล้ำนบำท 

7. โครงการสินเชือ่เพื่อสง่เสริมการจ้างงาน 
ส ำนักงำนประกันสังคมได้ร่วมมือกับธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) และธนำคำร

เกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) สนับสนุนเงินกู้ในวงเงิน 10,000 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 
1. วงเงิน 6,000 ล้ำนบำท ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีลูกจำ้งไม่เกิน 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 
4. อัตรำดอกเบี้ยกรณีกำรกู้มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน ร้อยละ 3 ต่อปี คงที่ 3 ป ี
5. อัตรำดอกเบี้ยกรณีกำรกู้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน หรือใช้บุคคลค้ ำประกัน ร้อยละ 5 ต่อปี คงที่ 3 ปี ขณะนี้ปล่อยสินเชื่อให้สถำนประกอบกำร จ ำนวน 2 

รำย จ ำนวนเงิน 3 ล้ำนบำท 
หมำยเหตุ โครงกำรที่ 1 - 5 สิ้นสุดให้ยื่นกู ้


