
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม 
วาดวยการจดัหาผลประโยชนของกองทุนประกันสังคม 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม วาดวยการ

จัดหาผลประโยชนของกองทุนประกันสังคม เพ่ือใหการลงทุนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและปองกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุน ตลอดจนเปนการบริหารสภาพคลองที่ดีของกองทุน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๔) และมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะกรรมการประกันสังคมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม วาดวยการจัดหา

ผลประโยชนของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม วาดวยการจัดหาผลประโยชนของ

กองทุนประกันสังคม ลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒) ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข

การลงทุนกรณีหนวยงาน หรือสถาบันการเงินนําเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน ลงวันที่ ๕ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๓) ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เร่ือง กรอบและสัดสวนการลงทุน
กองทุนประกันสังคม กรณีสํานักงานประกันสังคมนําเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน ลงวันที่ ๒ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“หลักทรัพยหรือทรัพย สิน” หมายความวา  หลักทรัพยหรือทรัพย สินที่

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กําหนดใหกองทุนสวนบุคคลสามารถลงทุนหรือมีไวได 

“เงินกองทุนยอย” หมายความวา เงินกองทุนประกันสังคมที่แบงออกเปน
สวนยอย เพ่ือใหบริษัทจัดการกองทุนแตละรายนําไปดําเนินการจัดหาผลประโยชน 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๗๖ ง/หนา ๕๒/๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“สถาบันการเงิน” หมายความวา ธนาคารพาณิชยตามกฎหมาย วาดวยการ
ธนาคารพาณิชยและธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน รวมถึงบริษัทเงินทุนตามกฎหมาย วา
ดวยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานประกันสังคม 
“บริษัทจัดการกองทุน” หมายความวา นิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย ประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ซึ่งสํานักงานประกันสังคมทําความตกลงใหจัดหาผลประโยชนของกองทุน 

“หลักทรัพยจดทะเบียน” หมายความวา หลักทรัพยที่ไดรับการจดทะเบียนหรือ
ไดรับการอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย 

“เงินกองทุน” หมายความวา เงินกองทุนในสวนที่สํานักงานดําเนินการลงทุน 
“อันดับความนาเช่ือถือที่สามารถลงทุนได” หมายความวา ระดับการจัดอันดับ

ความนาเช่ือถือของตราสาร ผูออกตราสาร ผูค้ําประกันหรืออาวัลตราสารในสี่อันดับแรกของ
สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือที่ไดรับความเห็นชอบ หรือไดรับการยอมรับจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
ขอ ๕  ใหสํานักงานหรือบริษัทจัดการกองทุนมีอํานาจหนาที่ในการนําเงินกองทุน 

หรือเงินกองทุนยอยไปจัดหาผลประโยชน 
 
ขอ ๖  กรณีสํานักงานนําเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชนใหกระทําไดสําหรับการ

ลงทุน ดังตอไปนี้ 
(ก) การลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่มีความมั่นคงสูง หรือมีความเสี่ยงต่ํา 

ไมนอยกวารอยละหกสิบของเงินกองทุน 
(๑) ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย หรือ

พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(๒) ตราสารแหงหนี้ โดยมีกระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและ

พัฒนาระบบสถาบันการเงินรับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย 
(๓) เงินฝาก หรือบัตรเงินฝากของสถาบันการเงิน โดยมีกองทุนเพื่อการ

ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินรับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย 
(๔) ตราสารแหงหนี้ที่สถาบันการเงิน ซึ่งเปนสถาบันการเงินที่กองทุนเพื่อ

การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินรับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย เปน
ผูรับรองสลักหลัง หรือรับอาวัล โดยมีขอจํากัดความรับผิด 

(๕) ตราสารแหงหนี้ที่ตราสาร ผูออกตราสาร ผูค้ําประกันหรืออาวัลตราสาร
ไดรับการจัดระดับอยูในอันดับความนาเช่ือถือที่สามารถลงทุนได 

การลงทุนตาม (๒), (๓) และ (๔) เมื่อรวมกันแลวแตละสถาบันการเงินไม
เกินรอยละยี่สิบของเงินกองทุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่มีความเสี่ยง ไมเกินกวารอยละสี่สิบของ
เงินกองทุน 

(๑) เงินฝาก หรือบัตรเงินฝากของสถาบันการเงิน โดยกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มิไดค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย 

(๒) ตราสารแหงหนี้ที่สถาบันการเงิน ซึ่งเปนสถาบันการเงินที่กองทุนเพื่อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มิไดค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย เปนผูออก รับรอง 
สลักหลัง หรือรับอาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 

(๓) ตราสารแหงหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนที่ไมไดกําหนดไวใน (ก) 
(๔) หนวยลงทุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุน ลงทุนไดไม

เกินรอยละสิบของเงินกองทุน 
(๕) หุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่ม

ทุนที่โอนสิทธิไดที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทที่เสนอขายหุนตอประชาชน 
เพ่ือนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง ซึ่งหลักทรัพยอางอิงตองเปนหุนที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่
เปนบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่กลาวขางตน 

การลงทุนอยางหนึ่งอยางใดตาม (๕) เมื่อรวมกับการลงทุนกรณีบริษัท
จัดการกองทุนนําเงินกองทุนยอยไปจัดหาผลประโยชนตามขอ ๘ (ค) (๕) ตองไมเกินรอยละยี่สิบ
ของเงินกองทุน 

(๖) สัญญาซื้อขายลวงหนา ตามบทนิยามแหงกฎหมาย วาดวยสัญญาการซื้อ
ขายลวงหนาหรือสัญญาอื่นๆ ซึ่งดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวย
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนสวนบุคคลโดยอนุโลม 

การลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการเฉพาะเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยง
หรือบริหารสภาพคลองของกองทุนแลวแตกรณี ทั้งนี้ สัดสวนการลงทุนเปนไปตามที่สํานักงาน
ประกาศกําหนด 

(๗) ธุรกรรมการซื้อหรือขายโดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน ลงทุนไดไมเกิน
รอยละสิบของกองทุน 

(๘) หลักทรัพยอ่ืน หรือตราสารอื่น ที่ออกโดยกิจการที่มีการดําเนินงานอยู
แลว แตมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือกิจการที่ตั้งข้ึนใหม หรือโครงการลงทุนใหม ซึ่ง
ไดมีผลการศึกษาวิจัยและวิเคราะหแลววาเปนกิจการที่มีศักยภาพที่จะเจริญเติบโตอยางมั่นคง 
และคาดวาจะมีผลตอบแทนอยูในเกณฑที่ดีและนาจะลงทุนตามที่คณะกรรมการเห็นชอบใหลงทุน
ไดไมเกินรอยละหาของเงินกองทุน 

การลงทุนอยางหนึ่งอยางใดตาม (๑), (๒) และ (๓) เมื่อรวมกันแลวตองไม
เกินรอยละสิบของเงินกองทุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การลงทุนอยางหนึ่งอยางใดตาม (๕) หรือ (๗) ในกิจการใดกิจการหนึ่งไม
เกินรอยละหาของเงินกองทุนและไมเกินรอยละยี่สิบของจํานวนหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 

 
ขอ ๗  การลงทุนตามขอ ๖ ใหลงทุนทางสังคมเพื่อประโยชนทางออมแก

ผูประกันตนและผูใชแรงงาน ลงทุนไดไมเกินรอยละสิบของเงินกองทุน 
 
ขอ ๘  กรณีบริษัทจัดการกองทุนนําเงินกองทุนยอยไปจัดหาผลประโยชน ให

กระทําไดสําหรับการลงทุน ดังตอไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนจะนําเงินกองทุนยอยไปลงทุน หรือมีไวซึ่งหลักทรัพย

หรือทรัพยสินของบริษัทจัดการกองทุน หรือของบุคคลอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนเปนผูรับผิดชอบ
ในการจัดการลงทุนใหแกบุคคลนั้นมิได เวนแตไดรับความยินยอมของสํานักงานกอน 

(ข) ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่มีความมั่นคงสูงหรือมีความเสี่ยงต่ําไม
นอยกวารอยละหกสิบของเงินกองทุนยอย ดังตอไปนี้ 

(๑) ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย หรือ
พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

(๒) ตราสารแหงหนี้ โดยมีกระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินรับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย 

(๓) เงินฝาก หรือบัตรเงินฝากของสถาบันการเงิน โดยมีกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินรับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย 

(๔) ตราสารแหงหนี้ที่สถาบันการเงิน ซึ่งเปนสถาบันการเงินที่กองทุนเพื่อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินรับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย เปน
ผูรับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 

(๕) ตราสารแหงหนี้ที่ตราสาร ผูออกตราสาร ผูค้ําประกันหรืออาวัลตราสาร
ไดรับการจัดระดับอยูในอันดับความนาเช่ือถือที่สามารถลงทุนได โดยลงทุนไดไมเกินรอยละยี่สิบ
ของเงินกองทุนยอย 

การลงทุนตาม (๑), (๒), (๓) และ (๔) ใหมีสัดสวนเปนไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(ค) ลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่มีความเสี่ยงไดไมเกินรอยละสี่สิบของ
เงินกองทุนยอย 

(๑) เงินฝาก หรือบัตรเงินฝากของสถาบันการเงินโดยกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินมิไดค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย 

(๒) ตราสารแหงหนี้ที่สถาบันการเงิน ซึ่งเปนสถาบันการเงินที่กองทุนเพื่อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มิไดค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย เปนผูออก รับรอง 
สลักหลัง หรือรับอาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 

(๓) ตราสารแหงหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนที่ไมไดกําหนดไวใน (ข) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) หนวยลงทุน หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุน ลงทุนไดไม
เกินรอยละสิบของเงินกองทุนยอย 

(๕) หุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่ม
ทุนที่โอนสิทธิได ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทที่เสนอขายหุนตอประชาชน 
เพ่ือนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง ซึ่งหลักทรัพยอางอิงตองเปนหุนที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่
เปนบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่กลาวขางตน สัดสวนการลงทุนในกิจการหนึ่งกิจการใด และเมือ่
รวมกันในทุกกิจการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๖) สัญญาซื้อขายลวงหนาตามบทนิยามแหงกฎหมาย วาดวยสัญญาการซื้อ
ขายลวงหนา หรือสัญญาอื่นๆ โดยการดําเนินการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนสวนบุคคลโดยอนุโลม หรือธุรก
รรมการซื้อหรือขายโดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน 

การลงทุนตาม (๖) ใหดําเนินการเฉพาะเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงหรือ
บริหารสภาพคลองของกองทุนยอยแลวแตกรณี ทั้งนี้ สัดสวนการลงทุนตองไดรับการอนุมัติจาก
สํานักงานกอนดําเนินการลงทุน 

การลงทุนอยางหนึ่งอยางใดตาม (๑), (๒) และ (๓) เมื่อรวมกันแลวตองไม
เกินสัดสวนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

(ฆ) สํานักงานมีสิทธิจะสั่งหามหรือระงับมิใหบริษัทจัดการกองทุนลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินได โดยสํานักงานจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรตอไป 

(ง) การซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนจะตองกระทําในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือวิธีการที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด ยกเวนตราสารแหงหนี้ 

(จ) ในกรณีที่ปรากฏแกสํานักงานวาบริษัทจัดการกองทุนใดไดนําเงินกองทุน
ยอยไปลงทุนไมเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในขอ ๘ ใหสํานักงานออก
คําส่ังจัดการกองทุนและดําเนินการแกไขใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนด
ภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดกระทําการไมเปนไปตามนั้น 

(ฉ) ในกรณีที่ปรากฏวาบริษัทจัดการกองทุนบริษัทใดมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินเกินกวาสัดสวนที่กําหนดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามขอ ๘ โดยไมไดเกิดจาก
การลงทุนหรือไดหลักทรัพยหรือทรัพยสินมาเพิ่มเติม ใหบริษัทจัดการกองทุนแจงสํานักงานเปน
ลายลักษณอักษรทันที พรอมทั้งเสนอแนวทางการปรับสัดสวนดังกลาวโดยไมใหสงผลเสียหายตอ
กองทุนประกันสังคม 

(ช) ใหบริษัทจัดการกองทุนยื่นรายงานแสดงการจัดการกองทุนตอสํานักงานตาม
แบบ และภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๙  การลงทุนอื่น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประกันสังคม โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
ขอ ๑๐  คาใชจายในการบริหารการลงทุน อาจใชจายไดจากผลประโยชนที่เกิด

จากการลงทุนก็ได 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
สุรินทร จิรวิศิษฎ 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
หัวหนากลุมภารกิจดานประกันความมัน่คงในการทํางาน 

ประธานกรรมการประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นันทนา/ผูจดัทํา 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

สถาพร/ปรับปรุง 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

 


