ระเบียบคณะกรรมการประกันสั งคม
ว่ าด้ วยการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทุนประกันสั งคม พ.ศ. ๒๕๔๙

โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทุนประกันสังคม เพื่อให้การลงทุนมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นและป้ องกันความเสี่ ยงจากการลงทุน ตลอดจนเป็ น
การบริ หารสภาพคล่องที่ดีของกองทุน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ (๔) และมาตรา ๒๖ แห่ งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
คณะกรรมการประกันสังคมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม ลง
วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนกรณี
หน่วยงานหรื อสถาบันการเงินนาเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓
(๓) ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่ อง กรอบและสัดส่ วนการลงทุนกองทุนประกันสังคม กรณี
สานักงานประกันสังคมนาเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน” หมายความว่า หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้กองทุนส่ วน
บุคคลสามารถลงทุนหรื อมีไว้ได้
“เงินกองทุนย่อย” หมายความว่า เงินกองทุนประกันสังคมที่แบ่งออกเป็ นส่ วนย่อย เพื่อให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนแต่ละรายนาไปดาเนินการจัดหาผลประโยชน์
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิ ชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิ ชย์และธนาคารที่
มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น รวมถึงบริ ษทั เงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจเงินทุนธุ รกิจหลักทรัพย์
และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานประกันสังคม
“บริ ษทั จัดการกองทุน” หมายความว่า นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนส่ วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึ งสานักงานประกันสังคมทา
ความตกลงให้จดั หาผลประโยชน์ของกองทุน
“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรื อได้รับการอนุ ญาตให้ทา
การซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
“เงินกองทุน” หมายความว่า เงินกองทุนในส่ วนที่สานักงานดาเนิ นการลงทุน
“อันดับความน่าเชื่ อถือที่สามารถลงทุนได้” หมายความว่า ระดับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตรา
สาร ผูอ้ อกตราสาร ผูค้ ้ าประกันหรื ออาวัลตราสารในสี่ อนั ดับแรกของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่ อถือที่ได้รับ
ความเห็นชอบ หรื อได้รับการยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ ๕ ให้สานักงานหรื อบริ ษทั จัดการกองทุนมีอานาจหน้าที่ในการนาเงินกองทุนหรื อเงินกองทุนย่อย
ไปจัดหาผลประโยชน์
ข้อ ๖ กรณี สานักงานนาเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ให้กระทาได้สาหรับการลงทุน ดังต่อไปนี้
(ก) การลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่มีความมัน่ คงสู ง หรื อมีความเสี่ ยงต่าไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละหกสิ บของเงินกองทุน
(๑) ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อพันธบัตรกองทุน
เพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(๒) ตราสารแห่งหนี้ โดยมีกระทรวงการคลังหรื อกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินรับรอง รับอาวัล หรื อค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
(๓) เงินฝาก หรื อบัตรเงินฝากของสถาบันการเงิน โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินรับรอง รับอาวัล หรื อค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
(๔) ตราสารแห่งหนี้ที่สถาบันการเงิน ซึ่ งเป็ นสถาบันการเงินที่กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินรับรอง รับอาวัล หรื อค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย เป็ นผูร้ ับรองสลักหลังหรื อรับ
อาวัล โดยมีขอ้ จากัดความรับผิด
(๕) ตราสารแห่งหนี้ที่ตราสาร ผูอ้ อกตราสาร ผูค้ ้ าประกันหรื ออาวัลตราสารได้รับการจัด
ระดับอยูใ่ นอันดับความน่าเชื่ อถือที่สามารถลงทุนได้
การลงทุนตาม (๒), (๓) และ (๔) เมื่อรวมกันแล้วแต่ละสถาบันการเงินไม่เกินร้อยละยีส่ ิ บ
ของเงินกองทุน
(ข) ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่มีความเสี่ ยง ไม่เกินกว่าร้อยละสี่ สิบของเงินกองทุน
(๑) เงินฝาก หรื อบัตรเงินฝากของสถาบันการเงิน โดยกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน มิได้ค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
(๒) ตราสารแห่งหนี้ที่สถาบันการเงิน ซึ่ งเป็ นสถาบันการเงินที่กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน มิได้ค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย เป็ นผูอ้ อก รับรอง สลักหลังหรื อรับอาวัล โดย
ไม่มีขอ้ จากัดความรับผิด
(๓) ตราสารแห่งหนี้ หรื อตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุนที่ไม่ได้กาหนดไว้ใน (ก)
(๔) หน่วยลงทุน หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหน่วยลงทุน ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละสิ บ
ของเงินกองทุน
(๕) หุน้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ หรื อใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ
ได้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ บริ ษทั จดทะเบียน หรื อบริ ษทั ที่เสนอขายหุ น้ ต่อประชาชนเพื่อนาหุ น้ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง
ซึ่ งหลักทรัพย์อา้ งอิงต้องเป็ นหุ น้ ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ที่กล่าวข้างต้น
การลงทุนอย่างหนึ่งอย่างใดตาม (๕) เมื่อรวมกับการลงทุนกรณี บริ ษทั จัดการกองทุนนา
เงินกองทุนย่อยไปจัดหาผลประโยชน์ตามข้อ ๘ (ค) (๕) ต้องไม่เกินร้อยละยีส่ ิ บของเงินกองทุน
(๖) สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ตามบทนิยามแห่งกฎหมายว่าด้วยสัญญาการซื้ อขายล่วงหน้าหรื อ
สัญญาอื่น ๆ ซึ่ งดาเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อประกาศ

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการจัดการ
กองทุนส่ วนบุคคลโดยอนุ โลม
การลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการเฉพาะเพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงหรื อบริ หาร
สภาพคล่องของกองทุนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สัดส่ วนการลงทุนเป็ นไปตามที่สานักงานประกาศกาหนด
(๗) ธุ รกรรมการซื้ อหรื อขายโดยมีสัญญาขายหรื อซื้ อคืน ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละสิ บของ
กองทุน
(๘) หลักทรัพย์อื่น หรื อตราสารอื่น ที่ออกโดยกิจการที่มีการดาเนินงานอยูแ่ ล้ว แต่มิได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อกิจการที่ต้ งั ขึ้นใหม่ หรื อโครงการลงทุนใหม่ ซึ่งได้มีผลการศึกษาวิจยั และ
วิเคราะห์แล้วว่าเป็ นกิจการที่มีศกั ยภาพที่จะเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คง และคาดว่าจะมีผลตอบแทนอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
และน่าจะลงทุนตามที่คณะกรรมการเห็นชอบให้ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละห้าของเงินกองทุน
การลงทุนอย่างหนึ่งอย่างใดตาม (๑), (๒) และ (๓) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิ บ
ของเงินกองทุน
การลงทุนอย่างหนึ่งอย่างใดตาม (๕) หรื อ (๗) ในกิจการใดกิจการหนึ่งไม่เกินร้อยละห้าของ
เงินกองทุนและไม่เกินร้อยละยีส่ ิ บของจานวนหุ ้นจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ว
ข้อ ๗ การลงทุนตามข้อ ๖ ให้ลงทุนทางสังคมเพื่อประโยชน์ทางอ้อมแก่ผปู ้ ระกันตนและผูใ้ ช้แรงงาน
ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละสิ บของเงินกองทุน
ข้อ ๘ กรณี บริ ษทั จัดการกองทุนนาเงินกองทุนย่อยไปจัดหาผลประโยชน์ ให้กระทาได้สาหรับการ
ลงทุน ดังต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั จัดการกองทุนจะนาเงินกองทุนย่อยไปลงทุน หรื อมีไว้ซ่ ึ งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของ
บริ ษทั จัดการกองทุนหรื อของบุคคลอื่นที่บริ ษทั จัดการกองทุนเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดการลงทุนให้แก่บุคคล
นั้นมิได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมของสานักงานก่อน
(ข) ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่มีความมัน่ คงสู งหรื อมีความเสี่ ยงต่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
หกสิ บของเงินกองทุนย่อย ดังต่อไปนี้
(๑) ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อพันธบัตรกองทุน
เพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(๒) ตราสารแห่งหนี้ โดยมีกระทรวงการคลังหรื อกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินรับรอง รับอาวัล หรื อค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย

(๓) เงินฝาก หรื อบัตรเงินฝากของสถาบันการเงิน โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินรับรอง รับอาวัล หรื อค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
(๔) ตราสารแห่งหนี้ที่สถาบันการเงิน ซึ่ งเป็ นสถาบันการเงินที่กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินรับรอง รับอาวัล หรื อค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย เป็ นผูร้ ับรอง สลักหลังหรื อรับ
อาวัล โดยไม่มีขอ้ จากัดความรับผิด
(๕) ตราสารแห่งหนี้ที่ตราสาร ผูอ้ อกตราสาร ผูค้ ้ าประกันหรื ออาวัลตราสารได้รับการจัด
ระดับอยูใ่ นอันดับความน่าเชื่ อถือที่สามารถลงทุนได้ โดยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละยีส่ ิ บของเงินกองทุนย่อย
การลงทุนตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้มีสัดส่ วนเป็ นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
(ค) ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่มีความเสี่ ยงได้ไม่เกินร้อยละสี่ สิบของเงินกองทุนย่อย
(๑) เงินฝาก หรื อบัตรเงินฝากของสถาบันการเงินโดยกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินมิได้ค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
(๒) ตราสารแห่งหนี้ที่สถาบันการเงิน ซึ่ งเป็ นสถาบันการเงินที่กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน มิได้ค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย เป็ น
ผูอ้ อก รับรอง สลักหลังหรื อรับอาวัล โดยไม่มีขอ้ จากัดความรับผิด
(๓) ตราสารแห่งหนี้ หรื อตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุนที่ไม่ได้กาหนดไว้ใน (ข)
(๔) หน่วยลงทุน หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหน่วยลงทุน ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละสิ บของ
เงินกองทุนย่อย
(๕) หุ น้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ หรื อใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ
ได้ ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ บริ ษทั จดทะเบียน หรื อบริ ษทั ที่เสนอขายหุ น้ ต่อประชาชนเพื่อนาหุน้ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง
ซึ่ งหลักทรัพย์อา้ งอิงต้องเป็ นหุ น้ ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
หรื อบริ ษทั ที่กล่าวข้างต้น
สัดส่ วนการลงทุนในกิจการหนึ่งกิจการใด และเมื่อรวมกันในทุกกิจการ ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
(๖) สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามบทนิยามแห่งกฎหมายว่าด้วยสัญญาการซื้ อขายล่วงหน้า หรื อ
สัญญาอื่น ๆ โดยการดาเนินการให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดการกองทุนส่ วนบุคคลโดยอนุ โลม หรื อธุ รกรรมการซื้ อหรื อขายโดยมีสัญญาขายหรื อซื้ อคืน

การลงทุนตาม (๖) ให้ดาเนินการเฉพาะเพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงหรื อบริ หารสภาพคล่อง
ของกองทุนย่อยแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สัดส่ วนการลงทุนต้องได้รับการอนุมตั ิจากสานักงานก่อนดาเนินการลงทุน
การลงทุนอย่างหนึ่งอย่างใดตาม (๑), (๒) และ (๓) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินสัดส่ วนตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
(ฆ) สานักงานมีสิทธิ จะสั่งห้ามหรื อระงับมิให้บริ ษทั จัดการกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินได้ โดยสานักงานจะแจ้งให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อไป
(ง) การซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนจะต้องกระทาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อ
วิธีการที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ยกเว้นตราสารแห่งหนี้
(จ) ในกรณี ที่ปรากฏแก่สานักงานว่าบริ ษทั จัดการกองทุนใดได้นาเงินกองทุนย่อยไปลงทุนไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ ๘ ให้สานักงานออกคาสั่งจัดการกองทุนและ
ดาเนินการแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่ได้
กระทาการไม่เป็ นไปตามนั้น
(ฉ) ในกรณี ที่ปรากฏว่าบริ ษทั จัดการกองทุนบริ ษทั ใดมีไว้ซ่ ึ งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินเกินกว่า
สัดส่ วนที่กาหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามข้อ ๘ โดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนหรื อได้หลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินมาเพิ่มเติม ให้บริ ษทั จัดการกองทุนแจ้งสานักงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันทีพร้อมทั้งเสนอแนว
ทางการปรับสัดส่ วนดังกล่าวโดยไม่ให้ส่งผลเสี ยหายต่อกองทุนประกันสังคม
(ช) ให้บริ ษทั จัดการกองทุนยื่นรายงานแสดงการจัดการกองทุนต่อสานักงานตามแบบและภายใน
ระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๙ การลงทุนอื่น ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการประกันสังคม โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการบริ หารการลงทุน อาจใช้จ่ายได้จากผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สุ รินทร์ จิรวิศิษฎ์
รองปลัดกระทรวงแรงงาน

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านประกันความมัน่ คงในการทางาน
ประธานกรรมการประกันสังคม

