
 

ระเบียบคณะกรรมการประกนัสังคม 

ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกนัสังคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  

  
 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการประกนัสังคมวา่ดว้ยการจดัหาผลประโยชน์ของ
กองทุนประกนัสังคม เพื่อให้การลงทุนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุน  ตลอดจนเป็น
การบริหารสภาพคล่องท่ีดีของกองทุน 

  
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๔) และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. ๒๕๓๓ 

คณะกรรมการประกนัสังคมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั จึงวางระเบียบไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

  
ขอ้ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบคณะกรรมการประกนัสังคม วา่ดว้ยการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน

ประกนัสังคม พ.ศ. ๒๕๔๙” 
  

ขอ้ ๒ ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

  
ขอ้ ๓ ใหย้กเลิก 

(๑) ระเบียบคณะกรรมการประกนัสังคม วา่ดว้ยการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนประกนัสังคม ลง
วนัท่ี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๒) ประกาศคณะกรรมการประกนัสังคม เร่ือง หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขการลงทุนกรณี
หน่วยงานหรือสถาบนัการเงินน าเงินกองทุนไปจดัหาผลประโยชน์ ลงวนัท่ี ๕ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๓) ประกาศคณะกรรมการประกนัสังคม เร่ือง กรอบและสัดส่วนการลงทุนกองทุนประกนัสังคม กรณี
ส านกังานประกนัสังคมน าเงินกองทุนไปจดัหาผลประโยชน์ ลงวนัท่ี ๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
 

 



ขอ้ ๔ ในระเบียบน้ี 

“หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น” หมายความวา่ หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหก้องทุนส่วน
บุคคลสามารถลงทุนหรือมีไวไ้ด ้

“เงินกองทุนยอ่ย” หมายความวา่ เงินกองทุนประกนัสังคมท่ีแบ่งออกเป็นส่วนยอ่ย เพื่อใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนแต่ละรายน าไปด าเนินการจดัหาผลประโยชน์ 

“สถาบนัการเงิน” หมายความวา่ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคารท่ี
มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน รวมถึงบริษทัเงินทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลกัทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

“ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานประกนัสังคม 

“บริษทัจดัการกองทุน” หมายความวา่ นิติบุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท
การจดัการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งส านกังานประกนัสังคมท า
ความตกลงใหจ้ดัหาผลประโยชน์ของกองทุน 

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความวา่ หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บการอนุญาตใหท้ า
การซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

“เงินกองทุน” หมายความวา่ เงินกองทุนในส่วนท่ีส านกังานด าเนินการลงทุน 

“อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได”้ หมายความวา่ ระดบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตรา
สาร ผูอ้อกตราสาร ผูค้  ้าประกนัหรืออาวลัตราสารในส่ีอนัดบัแรกของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบ หรือไดรั้บการยอมรับจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  

ขอ้ ๕ ใหส้ านกังานหรือบริษทัจดัการกองทุนมีอ านาจหนา้ท่ีในการน าเงินกองทุนหรือเงินกองทุนยอ่ย
ไปจดัหาผลประโยชน์ 
  

ขอ้ ๖ กรณีส านกังานน าเงินกองทุนไปจดัหาผลประโยชน์ใหก้ระท าไดส้ าหรับการลงทุน  ดงัต่อไปน้ี 

(ก) การลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีมีความมัน่คงสูง หรือมีความเส่ียงต ่าไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละหกสิบของเงินกองทุน 

(๑) ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพนัธบตัรกองทุน
เพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 



(๒) ตราสารแห่งหน้ี โดยมีกระทรวงการคลงัหรือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ
สถาบนัการเงินรับรอง รับอาวลั หรือค ้าประกนัเงินตน้และดอกเบ้ีย 

(๓) เงินฝาก หรือบตัรเงินฝากของสถาบนัการเงิน โดยมีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันา
ระบบสถาบนัการเงินรับรอง รับอาวลั หรือค ้าประกนัเงินตน้และดอกเบ้ีย 

(๔) ตราสารแห่งหน้ีท่ีสถาบนัการเงิน ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินท่ีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและ
พฒันาระบบสถาบนัการเงินรับรอง รับอาวลั หรือค ้าประกนัเงินตน้และดอกเบ้ีย เป็นผูรั้บรองสลกัหลงัหรือรับ
อาวลั โดยมีขอ้จ ากดัความรับผดิ 

(๕) ตราสารแห่งหน้ีท่ีตราสาร ผูอ้อกตราสาร ผูค้  ้าประกนัหรืออาวลัตราสารไดรั้บการจดั
ระดบัอยูใ่นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้

การลงทุนตาม (๒), (๓) และ (๔) เม่ือรวมกนัแลว้แต่ละสถาบนัการเงินไม่เกินร้อยละยีสิ่บ
ของเงินกองทุน 

(ข) ลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีมีความเส่ียง ไม่เกินกวา่ร้อยละส่ีสิบของเงินกองทุน 

(๑) เงินฝาก หรือบตัรเงินฝากของสถาบนัการเงิน โดยกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ
สถาบนัการเงิน มิไดค้  ้าประกนัเงินตน้และดอกเบ้ีย 

(๒) ตราสารแห่งหน้ีท่ีสถาบนัการเงิน ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินท่ีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและ
พฒันาระบบสถาบนัการเงิน มิไดค้  ้าประกนัเงินตน้และดอกเบ้ีย เป็นผูอ้อก รับรอง สลกัหลงัหรือรับอาวลั โดย
ไม่มีขอ้จ ากดัความรับผดิ 

(๓) ตราสารแห่งหน้ี หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีไม่ไดก้  าหนดไวใ้น (ก) 
(๔) หน่วยลงทุน หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน ลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละสิบ

ของเงินกองทุน 

(๕) หุน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิ
ไดท่ี้ออกโดยรัฐวสิาหกิจ บริษทัจดทะเบียน หรือบริษทัท่ีเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเพื่อน าหุน้เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
ซ่ึงหลกัทรัพยอ์า้งอิงตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกโดยรัฐวสิาหกิจท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัท่ีกล่าวขา้งตน้ 

การลงทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดตาม (๕) เม่ือรวมกบัการลงทุนกรณีบริษทัจดัการกองทุนน า
เงินกองทุนยอ่ยไปจดัหาผลประโยชน์ตามขอ้ ๘ (ค) (๕) ตอ้งไม่เกินร้อยละยีสิ่บของเงินกองทุน 

(๖) สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตามบทนิยามแห่งกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาการซ้ือขายล่วงหนา้หรือ
สัญญาอ่ืน ๆ ซ่ึงด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือประกาศ



ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไขและวธีิการจดัการ
กองทุนส่วนบุคคลโดยอนุโลม 

การลงทุนตามวรรคหน่ึง ให้ด าเนินการเฉพาะเพื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงหรือบริหาร
สภาพคล่องของกองทุนแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี สัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

(๗) ธุรกรรมการซ้ือหรือขายโดยมีสัญญาขายหรือซ้ือคืน ลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละสิบของ
กองทุน 

(๘) หลกัทรัพยอ่ื์น หรือตราสารอ่ืน ท่ีออกโดยกิจการท่ีมีการด าเนินงานอยูแ่ลว้  แต่มิไดจ้ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หรือกิจการท่ีตั้งข้ึนใหม่ หรือโครงการลงทุนใหม่  ซ่ึงไดมี้ผลการศึกษาวจิยัและ
วเิคราะห์แลว้วา่เป็นกิจการท่ีมีศกัยภาพท่ีจะเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง และคาดวา่จะมีผลตอบแทนอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี
และน่าจะลงทุนตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบใหล้งทุนไดไ้ม่เกินร้อยละหา้ของเงินกองทุน 

การลงทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดตาม (๑), (๒) และ (๓) เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละสิบ
ของเงินกองทุน 

การลงทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดตาม (๕) หรือ (๗) ในกิจการใดกิจการหน่ึงไม่เกินร้อยละหา้ของ
เงินกองทุนและไม่เกินร้อยละยีสิ่บของจ านวนหุ้นจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแลว้ 

  
ขอ้ ๗ การลงทุนตามขอ้ ๖ ใหล้งทุนทางสังคมเพื่อประโยชน์ทางออ้มแก่ผูป้ระกนัตนและผูใ้ชแ้รงงาน 
ลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละสิบของเงินกองทุน 

  
ขอ้ ๘ กรณีบริษทัจดัการกองทุนน าเงินกองทุนยอ่ยไปจดัหาผลประโยชน์ ใหก้ระท าไดส้ าหรับการ

ลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

(ก) บริษทัจดัการกองทุนจะน าเงินกองทุนยอ่ยไปลงทุน หรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของ
บริษทัจดัการกองทุนหรือของบุคคลอ่ืนท่ีบริษทัจดัการกองทุนเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัการลงทุนใหแ้ก่บุคคล
นั้นมิได ้เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมของส านกังานก่อน 

(ข) ลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีมีความมัน่คงสูงหรือมีความเส่ียงต ่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ
หกสิบของเงินกองทุนยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพนัธบตัรกองทุน
เพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(๒) ตราสารแห่งหน้ี โดยมีกระทรวงการคลงัหรือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ
สถาบนัการเงินรับรอง รับอาวลั หรือค ้าประกนัเงินตน้และดอกเบ้ีย 



(๓) เงินฝาก หรือบตัรเงินฝากของสถาบนัการเงิน โดยมีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ
สถาบนัการเงินรับรอง รับอาวลั หรือค ้าประกนัเงินตน้และดอกเบ้ีย 
(๔) ตราสารแห่งหน้ีท่ีสถาบนัการเงิน ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินท่ีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและ

พฒันาระบบสถาบนัการเงินรับรอง รับอาวลั หรือค ้าประกนัเงินตน้และดอกเบ้ีย เป็นผูรั้บรอง สลกัหลงัหรือรับ
อาวลั โดยไม่มีขอ้จ ากดัความรับผดิ 

(๕) ตราสารแห่งหน้ีท่ีตราสาร ผูอ้อกตราสาร ผูค้  ้าประกนัหรืออาวลัตราสารไดรั้บการจดั
ระดบัอยูใ่นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้โดยลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละยีสิ่บของเงินกองทุนยอ่ย 

การลงทุนตาม (๑)  (๒)  (๓)  และ (๔) ใหมี้สัดส่วนเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

(ค) ลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีมีความเส่ียงไดไ้ม่เกินร้อยละส่ีสิบของเงินกองทุนยอ่ย 
(๑) เงินฝาก หรือบตัรเงินฝากของสถาบนัการเงินโดยกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ
สถาบนัการเงินมิไดค้  ้าประกนัเงินตน้และดอกเบ้ีย 
(๒) ตราสารแห่งหน้ีท่ีสถาบนัการเงิน ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินท่ีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและ

พฒันาระบบสถาบนัการเงิน มิไดค้  ้าประกนัเงินตน้และดอกเบ้ีย เป็น 

ผูอ้อก รับรอง สลกัหลงัหรือรับอาวลั โดยไม่มีขอ้จ ากดัความรับผดิ 

(๓) ตราสารแห่งหน้ี หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีไม่ไดก้  าหนดไวใ้น (ข) 
(๔) หน่วยลงทุน หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน ลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละสิบของ

เงินกองทุนยอ่ย 
(๕) หุน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิ

ได ้ท่ีออกโดยรัฐวสิาหกิจ บริษทัจดทะเบียน หรือบริษทัท่ีเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเพื่อน าหุน้เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ รวมทั้งใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
ซ่ึงหลกัทรัพยอ์า้งอิงตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกโดยรัฐวสิาหกิจท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน หรือบริษทัท่ีกล่าวขา้งตน้ 
สัดส่วนการลงทุนในกิจการหน่ึงกิจการใด และเม่ือรวมกนัในทุกกิจการ  ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

(๖) สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามบทนิยามแห่งกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาการซ้ือขายล่วงหนา้ หรือ
สัญญาอ่ืน ๆ โดยการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วธีิการจดัการกองทุนส่วนบุคคลโดยอนุโลม หรือธุรกรรมการซ้ือหรือขายโดยมีสัญญาขายหรือซ้ือคืน 



การลงทุนตาม (๖) ใหด้ าเนินการเฉพาะเพื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงหรือบริหารสภาพคล่อง
ของกองทุนยอ่ยแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี สัดส่วนการลงทุนตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากส านกังานก่อนด าเนินการลงทุน 

การลงทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดตาม (๑), (๒) และ (๓) เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินสัดส่วนตามท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(ฆ) ส านกังานมีสิทธิจะสั่งหา้มหรือระงบัมิใหบ้ริษทัจดัการกองทุนลงทุนในหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นได ้โดยส านกังานจะแจง้ใหท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อไป 

(ง) การซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจะตอ้งกระท าในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือ
วธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ยกเวน้ตราสารแห่งหน้ี 

(จ) ในกรณีท่ีปรากฏแก่ส านกังานวา่บริษทัจดัการกองทุนใดไดน้ าเงินกองทุนยอ่ยไปลงทุนไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ ๘ ใหส้ านกังานออกค าสั่งจดัการกองทุนและ
ด าเนินการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีได้
กระท าการไม่เป็นไปตามนั้น 

(ฉ) ในกรณีท่ีปรากฏวา่บริษทัจดัการกองทุนบริษทัใดมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นเกินกวา่
สัดส่วนท่ีก าหนดตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดตามขอ้ ๘ โดยไม่ไดเ้กิดจากการลงทุนหรือไดห้ลกัทรัพย์
หรือทรัพยสิ์นมาเพิ่มเติม ให้บริษทัจดัการกองทุนแจง้ส านกังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีพร้อมทั้งเสนอแนว
ทางการปรับสัดส่วนดงักล่าวโดยไม่ใหส่้งผลเสียหายต่อกองทุนประกนัสังคม 

(ช) ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนยื่นรายงานแสดงการจดัการกองทุนต่อส านกังานตามแบบและภายใน
ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 

  
ขอ้ ๙ การลงทุนอ่ืน ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการประกนัสังคม โดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลงั 
  

ขอ้ ๑๐ ค่าใชจ่้ายในการบริหารการลงทุน อาจใชจ่้ายไดจ้ากผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการลงทุนก็ได ้

  
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  
     สุรินทร์ จิรวศิิษฎ์ 
รองปลดักระทรวงแรงงาน 



      หวัหนา้กลุ่มภารกิจดา้นประกนัความมัน่คงในการท างาน 

         ประธานกรรมการประกนัสังคม 

  
  
  
 


