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นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน 
(Investment Governance Policy) 

 
1.  บทน า 
  

 ส ำนักงำนประกันสังคมเป็นหน่วยงำนรำชกำรภำยใต้สังกัดกระทรวงแรงงำน มีภำรกิจในกำรบริหำรเงิน       
2 กองทุน ได้แก่ กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน เพ่ือเป็นกำรสร้ำงหลักประกันพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต             
ให้ผู้ประกันตนและลูกจ้ำง  

- กองทุนประกันสังคม จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยได้รับเงินสมทบจำก 3 ฝ่ำย 
ประกอบด้วย ฝ่ำยนำยจ้ำง ลูกจ้ำง และรัฐบำล มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกองทุนให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตน        
ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องประสบอันตรำย เจ็บป่วย ทุพพลภำพ หรือตำย ซึ่งไม่ใช่เนื่องจำกกำรท ำงำน 
รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเครำะห์บุตร ชรำภำพและว่ำงงำน    

- กองทุนเงินทดแทน จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยนำยจ้ำงเป็นผู้มีหน้ำที่
จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกองทุนในกำรจ่ำยเงินทดแทนนำยจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำง ซึ่งประสบอันตรำย 
เจ็บป่วย หรือตำยเนื่องจำกกำรท ำงำน หรือป้องกันรักษำผลประโยชน์ให้แก่นำยจ้ำง หรือเจ็บป่วยเป็นโรค           
ซึ่งเกิดขึ้นตำมลักษณะหรือสภำพของงำน หรือโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรท ำงำนให้แก่นำยจ้ำง  

 

หนึ่งในภำรกิจส ำคัญของส ำนักงำนประกันสังคม คือกำรน ำเงินทั้งสองกองทุนไปจัดหำผลประโยชน์          
อย่ำงโปร่งใสตำมวัตถุประสงค์ข้ำงต้น เพ่ือให้กองทุนมีเสถียรภำพและเติบโตอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้ระดับควำมเสี่ยง       
ที่ยอมรับได้ ส ำนักงำนประกันสังคมตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรเงินลงทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ             
สอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำล และสำมำรถตรวจสอบได้ 
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2.  วัตถุประสงค์ของนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน 
 กำรออกนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุน (Investment Governance Policy) ของส ำนักงำนประกันสังคมฉบับนี้  
เป็นกำรรวบรวมหลักกำรลงทุน ตลอดจนกฎเกณฑ์และจรรยำบรรณในกำรบริหำรกำรลงทุนที่เกี่ยวข้อง          
เพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรลงทุนและให้เจ้ำหน้ำที่ตระหนักถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำน      
ตำมหลักธรรมำภิบำลกำรลงทุน ซึ่งหมำยควำมถึงกำรพิจำรณำลงทุนจำกปัจจัยด้ำนผลตอบแทนและควำมเสี่ยง
ของกิจกำรที่ลงทุน รวมทั้งควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (ESG) ของกิจกำร
ดังกล่ำว อันจะน ำมำซึ่งควำมน่ำเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนประกันสังคม และ
กองทุนเงินทดแทน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เกื้อหนุน ให้เกิดกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรประกอบ
ธุรกิจอย่ำงรับผิดชอบของบริษัทหรือกิจกำรที่ส ำนักงำนประกันสังคมลงทุน 
 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนประกันสังคมจะทบทวนนโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุนเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยในกำรลงทุน 
รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่มีนัยส ำคัญ เพ่ือให้กำรบริหำรกองทุนของส ำนักงำนประกันสังคมมีควำมโปร่งใส 
มีธรรมำภิบำลควบคู่ไปกับกำรบริหำรกำรลงทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ยั่งยืน และทันต่อเหตุกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 

3.  โครงสร้างการบริหารการลงทุนของส านักงานประกันสังคม  
ส ำนักงำนประกันสังคมมีภำระหน้ำที่รับผิดชอบในกำรน ำเงินกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

ไปจัดหำผลประโยชน์ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มำตรำ 26 และพระรำชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 มำตรำ 29 ทั้งนี้ ในกำรบริหำรกำรลงทุน ส ำนักงำนประกันสังคมได้มีกำรแบ่งแยก    
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเพ่ือให้ เกิดดุลยภำพในกำรสอบทำน มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้                
โดยมีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของทั้งสองกองทุน สรุปไดด้ังนี้ 

 
 

 



 
 

4 
 

ในกำรน ำเงินกองทุนไปจัดหำผลประโยชน์ ของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน      
ส ำนักงำนประกันสังคม อยู่ภำยใต้กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนกำรตัดสินใจลงทุนตำมล ำดับ ดังนี้ 

1) กองทุนประกันสังคม 
(1.1) คณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมกำรของกองทุนประกันสังคมอยู่ในรูปไตรภำคี ประกอบด้วย

ผู้แทนจำก 3 ฝ่ำย ได้แก่ฝ่ำยนำยจ้ำง ฝ่ำยลูกจ้ำงและฝ่ำยรัฐบำล มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มำตรำ 9 ข้อ (4) “วำงระเบียบโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลังเกี่ยวกับกำรจัดหำ
ผลประโยชน์ของกองทุน” รวมทั้งพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำรลงทุน และให้ข้อแนะน ำแผน      
กำรลงทุนประจ ำป ีรวมถึงติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรลงทุนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

คณะกรรมกำรประกันสังคม แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 2 ชุด ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทุน 
สรุปได้ดังนี้ 

 คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม มีหน้ำที่กลั่นกรอง และให้
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรประกันสังคม เกี่ยวกับกำรน ำเงินกองทุนประกันสังคมไปจัดหำผลประโยชน์ตำมระเบียบ
และกฎหมำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติกำรลงทุน เพ่ือให้เป็นไปตำม
นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรลงทุนที่คณะกรรมกำรประกันสังคมก ำหนดไว้ รวมทั้งศึกษำโอกำสกำรลงทุน             
ในต่ำงประเทศ กำรลงทุนทำงเลือก เพ่ือก ำหนดกลยุทธ์กำรลงทุนให้เหมำะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 

 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม มีหน้ำที่กลั่นกรองและให้
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน 
ระดับควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุนที่ยอมรับได้ รวมถึงติดตำม ประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
สถำนะควำมเสี่ยง และควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจกระทบต่อระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกองทุนประกันสังคม 

   (1.2) คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม เป็นคณะบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกรัฐมนตรี        
ว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ประกอบด้วยผู้ที่มีควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ในด้ำนบัญชี กำรตรวจสอบภำยใน 
กำรเงิน กำรคลัง กฎหมำย และด้ำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบกองทุน มีหน้ำที่ ก ำหนดมำตรฐำน         
หรือมำตรกำรเกี่ยวกับระบบ และกำรควบคุมกำรตรวจสอบกำรบริหำรกองทุน สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน    
สอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ส ำคัญอย่ำงต่อเนื่อง 
           2) กองทุนเงินทดแทน  

  คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน  อยู่ ในรูปแบบไตรภำคี  ประกอบด้วยผู้แทนจำก 3 ฝ่ำย            
ได้แก ่ฝ่ำยนำยจ้ำง ฝ่ำยลูกจ้ำงและฝ่ำยรัฐบำล  มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
มำตรำ 32 ข้อ (4) “วำงระเบียบโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงแรงงำนเกี่ยวกับกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทุน”    
รวมทั้งพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำรลงทุน  และให้ข้อแนะน ำแผนกำรลงทุนประจ ำปี           
รวมถึงติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรลงทุนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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คณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทน แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 1 ชุด ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ      
ด้ำนกำรลงทุน สรุปไดด้ังนี้ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทน 
มีหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองงำนด้ำนนโยบำยกำรลงทุนกองทุนเงินทดแทนในภำพรวม ให้ข้อเสนอในกำรก ำหนด
นโยบำยแผนยุทธศำสตร์กำรลงทุน แผนกำรลงทุนประจ ำปี พร้อมทั้งเสนอควำมเห็นในกำรร่ำงระเบียบกำรลงทุน
ทำงเลือกแก่คณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทน นอกจำกนี้ยังมีหน้ำที่ให้ข้อเสนอแนะ ติดตำม ตรวจสอบ และ
ควบคุมกำรลงทุนให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรลงทุนที่คณะกรรมกองทุนเงินทดแทนก ำหนดไว้         
และก ำหนดกลยุทธ์กำรลงทุนและกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เหมำะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 

  

ทั้งนี้ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนมีการบริหารกองทุนโดยส านักงานประกันสังคม      
มีเลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคมเป็นผู้บริหำรสูงสุด มีอ ำนำจหน้ำที่ รับผิดชอบในกำรบริหำรกองทุน                    
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบำยที่คณะกรรมกำรก ำหนด           
โดยเลขำธิกำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรลงทุน (Investment Committee) เพ่ือท ำหน้ำที่พิจำรณำก ำหนดกลยุทธ์
และยุทธวิธีลงทุนเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกำรลงทุนประจ ำปี ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประกันสังคม
และคณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทน และเหมำะสมกับภำวะตลำด ภำยใต้ระเบียบที่คณะกรรมกำรประกันสังคม 
และระเบียบทีค่ณะกรรมกำรกองทุนเงินทดแทนก ำหนด และมีกองบริหำรกำรลงทุน ท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรจัดหำผลประโยชน์และก ำกับควบคุมกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุนของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน         
ภำยใต้ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยของคณะกรรมกำร และกฎหมำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

 

ส ำนักงำนประกันสังคมมีกำรจัดโครงสร้ำงของกองบริหำรกำรลงทุน โดยมีกำรแบ่งกลุ่มงำน
เพ่ือให้เกิดกำรตรวจสอบและถ่วงดุล รวมทั้งได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์     
ของเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องกับด้ำนกำรลงทุน โดยมีโครงสร้ำง ดังนี้   

 

แผนภาพโครงสร้างภายในของกองบริหารการลงทุน 

กองบริหารการลงทุน 

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

กลุ่มงำนลงทุน 
กลุ่มงำนบริหำรควำมเสีย่ง

และก ำกับกำรลงทุน 
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และ

วิเครำะห์กำรลงทุน 
กลุ่มงำนบัญชีและ

ประมวลผลกำรลงทุน 

งำนจัดกำรลงทุนในประเทศ 

งำนบริหำรจัดกำรกองทุนย่อย 

งำนบริหำรบริหำรสภำพคล่อง 

งำนค้ำหลักทรัพย ์

งำนเลขำนุกำร
คณะอนุกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรด้ำนกำรลงทุน 

งำนบริหำรควำมเส่ียงและก ำกบั
ด้ำนกำรลงทุน 

งำนบริหำรควำมเส่ียงและก ำกบั
ด้ำนปฏิบัติกำรลงทุน 

งำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรลงทุน 

งำนยุทธศำสตร์ 

งำนวิเครำะห์กำรลงทุน 

งำนกำรเงินลงทุน 

งำนบัญชีกำรลงทุน 

งำนประมวลผลกำรลงทุน 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ         

ด้ำนกำรลงทุน 

งำนจัดกำรลงทุนต่ำงประเทศ 
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4.  หลักการลงทุน 

 ในกำรน ำเงินกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนเงินทดแทนไปจัดหำผลประโยชน์ ให้เป็นไป          
ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมมั่นคง สภำพคล่อง                
และผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรจัดหำผลประโยชน์ ตลอดจนควำมเสี่ยงในกำรบริหำรจัดกำรเป็นส ำคัญ ดังนี้  

4.1 มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนกำรลงทุน (Strategic Asset Allocation) ทุก 5 ปี ให้สอดคล้องกับภำระ
ในกำรจ่ำยสิทธิประโยชน์แต่ละกรณี มุ่งเน้นเป้ำหมำยกำรลงทุนระยะยำว โดยก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนให้มีกำร
กระจำยกำรลงทุนในสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่ำงๆอย่ำงเหมำะสมเพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน               
และมีผลตอบแทนในระยะยำวที่เหมำะสมกับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  รวมทั้งเป็นแนวทำงกำรลงทุนในทรัพย์สิน
ประเภทต่ำงๆ ที่กองทุนจะลงทุน  

4.2 มีกำรจัดท ำแผนกำรลงทุนประจ ำปี  เ พ่ือปรับกลยุทธ์กำรลงทุนในระยะสั้นให้สอดคล้อง                
กับภำวะเศรษฐกิจและภำวะตลำดกำรลงทุนที่มีกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือที่ ส ำนักงำนประกันสังคมจะสำมำรถ           
เพ่ิมผลตอบแทนในระยะสั้น ภำยใต้กรอบควำมเสี่ยงตำมแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรลงทุน 

4.3 มีกำรก ำหนดดัชนีอ้ำงอิงกำรลงทุน (Benchmark) เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเปรียบเทียบผล        
กำรบริหำรเงินลงทุน และสะท้อนผลตอบแทนควำมเสี่ยง และวัตถุประสงค์กำรลงทุนในแต่ละประเภทหลักทรัพย์          
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรลงทุน 

4.4 บริหำรกำรลงทุนด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมพำกเพียร ใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงมืออำชีพด้วย     
ควำมเป็นอิสระ โดยกำรก ำหนดกระบวนกำรท ำงำน หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมถึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนำระดับควำมรู้
ควำมสำมำรถที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรลงทุนและผลิตภัณฑ์ทำงเงินอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือให้ทัน               
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของตลำดเงินและตลำดทุน 

4.5 วิเครำะห์และติดตำมกำรลงทุนอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งจำกรำยงำนเผยแพร่ต่ำงๆ ข้อมูลของบริษัท       
และกำรเข้ำพบผู้บริหำรบริษัท โดยมีกำรวิเครำะห์ปัจจัยพ้ืนฐำนต่ำงๆ เช่น กลยุทธ์ กำรด ำเนินธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน 
ฐำนะทำงกำรเงิน เป็นต้น รวมถึงกำรพิจำรณำในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมำภิบำลของบริษัท
หรือหลักทรัพย์ทีส่ ำนักงำนประกันสังคมลงทุน เพ่ือน ำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุน  

4.6 เพ่ิมกำรติดตำมในกรณีที่พบประเด็นปัญหำของบริษัทหรือหลักทรัพย์ที่ส ำนักงำนประกันสังคม          
มีกำรลงทุนอยู่ ส ำนักงำนประกันสังคมอำจมีกำรขอเข้ำพบผู้บริหำรเพ่ือรับฟังกำรชี้แจงแนวทำงแก้ไขปัญหำ           
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยกรณีที่ส ำนักงำนประกันสังคมไม่เห็นด้วยกับกำรชี้แจงหรือ      
แนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำของผู้บริหำร ส ำนักงำนประกันสังคมอำจพิจำรณำด ำเนินกำรยกระดับ
มำตรกำรตำมควำมเหมำะสม  

4.7 ท ำหน้ำที่กำรเป็นเจ้ำของกิจกำรที่ดี โดยส ำนักงำนประกันสังคมจะเข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิ    
ออกเสียงลงคะแนนในทุกกำรประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส ำนักงำนประกันสังคมลงทุน ตำมแนวทำง   
กำรใช้สิทธิออกเสียงของส ำนักงำนประกันสังคม เพ่ือสนับสนุนให้บริษัทที่ส ำนักงำนประกันสังคมลงทุนมีกำรปฏิบัติ
ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี

4.8  ให้ควำมร่วมมือกับผู้ลงทุนอ่ืนตำมควำมเหมำะสม เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทที่ส ำนักงำนประกันสังคม
ลงทุนจะสร้ำงควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี 
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4.9 บริหำรกำรลงทุนด้วยควำมโปร่งใส และมีธรรมำภิบำล โดยกำรไม่ยอมรับกำรทุจริตและกำรปฏิบัติ    
ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ท ำธุรกรรมกับบุคคล บริษัท หรือหน่วยงำนต่ำงๆ      
ทีห่น่วยงำนภำครัฐสอบสวนพบว่ำมีกำรกระท ำทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.10 บริหำรกำรลงทุนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ให้ควำมส ำคัญกับจรรยำบรรณวิชำชีพกำรลงทุน          
โดยส ำนักงำนประกันสังคมมีกำรก ำหนดระเบียบจรรยำบรรณและหลักปฏิบัติในกำรป้องกันกำรกระท ำ              
ที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ทั้งจำกภำยในและของผู้ให้บริกำรภำยนอกที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงสนับสนุน         
และส่งเสริมเจ้ำหน้ำที่ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงจรรยำบรรณและมำตรฐำน
วิชำชีพด้ำนกำรลงทุน  

4.11 มีกำรประเมินมูลค่ำหลักทรัพย์ตำมมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ลงทุน สอดคล้องกับมำตรฐำน
กำรบัญชีที่ถือปฏิบัติเพ่ือให้ผู้ประกันตนได้ทรำบมูลค่ำเงินกองทุนที่ถูกต้อง 

 

5. การบริหารความเสี่ยง  
ส ำนักงำนประกันสังคมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีระบบบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนที่ดี          

และมีกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม โดยมีกำรก ำหนดกรอบนโยบำยควำมเสี่ยง          
(Risk Management Framework) และกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ ยง (Governance Structure)          
เพ่ือให้สำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงของกองทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล อยู่ภำยใต้นโยบำย             
และกรอบควำมเสี่ยงที่ก ำหนด โดยส ำนักงำนประกันสังคมมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงหลัก ได้แก่ 

1) ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด (Market Risk) ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำรในตลำด 
กำรเคลื่อนไหวของอัตรำดอกเบี้ย และอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ โดยรวมไปถึงควำมเสี่ยง               
ด้ำนกำรกระจุกตัวรำยหลักทรัพย์ (Product Limit) 

2) ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ของผู้ออกตรำสำร โดยรวมไปถึงควำมเสี่ยงด้ำนกำรกระจุกตัวแต่ละรุ่นหลักทรัพย์ 
(Issue Limit) และแต่ละกิจกำรหรือกลุ่มกิจกำร (Company Limit หรือ Company Group Limit) 

3) ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Operational Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำมเสียหำยเนื่องจำก               
ควำมไม่เพียงพอ หรือควำมไม่มีประสิทธิภำพของกระบวนกำรภำยใน บุคลำกร ระบบงำน หรือเหตุกำรณ์ภำยนอก
ที่กระทบต่อกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น 

4) ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นควำมเสี่ยงทีเ่กิดจำกกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ไม่ได้           
ในระยะเวลำหรือรำคำที่ก ำหนดไว้    
 

6. การเปิดเผยข้อมูล 

ส ำนักงำนประกันสังคมจัดให้มีกำรเปิด เผยระเบียบด้ำนกำรจัดหำผลประโยชน์กำรลงทุน    
นโยบำยธรรมำภิบำลกำรลงทุน แนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและผลกำรใช้สิทธิออกเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
หรือกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน        
ในบริษัทที่ส ำนักงำนประกันสังคมลงทุนซึ่งสอดคล้องกับแถลงกำรณ์ร่วมต่อต้ำนคอร์รัปชันที่ส ำนักงำนได้ประกำศ
จุดยืนร่วมกับกลุ่มผู้ลงทุนสถำบัน รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและสถำนะเงินลงทุนอย่ำงสม่ ำเสมอ         
ต่อคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสำธำรณผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์
ส ำนักงำนประกันสังคม (www.sso.go.th) วำรสำรประกันสังคม เป็นต้น 

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