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ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม 
ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม 

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหา

ผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการลงทุนและเป็นการขยายการลงทุน 

ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๔)  และมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  

พ.ศ.  ๒๕๓๓  คณะกรรมการประกันสังคมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  จึงวางระเบียบไว้

ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ 

ของกองทุนประกันสังคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “เงินกองทุนย่อย”  ในข้อ  ๔  ของระเบียบ 

คณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และให้ใช้ 

ความต่อไปนี้แทน 

“เงินกองทุนย่อย”  หมายความว่า  เงินกองทุนประกันสังคมที่แบ่งออกเป็นส่วนย่อย  เพื่อให้

บริษัทจัดการกองทุนนําไปดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ในประเทศ   

ข้อ ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “เงินกองทุนย่อยต่างประเทศ”  ระหว่างบทนิยามคําว่า  

“เงินกองทุนย่อย”  และ  “สถาบันการเงิน”  ในข้อ  ๔  ของระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม 

ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

“เงินกองทุนย่อยต่างประเทศ”  หมายความว่า  เงินกองทุนประกันสังคมที่แบ่งออกเป็นส่วนย่อย  

เพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนนําไปดําเนนิการจัดหาผลประโยชน์ในต่างประเทศ 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕  ของระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหา

ผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ  ๕  ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่ในการนําเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ 

ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้บริษัทจัดการกองทุนนําเงินกองทุนย่อยหรือเงินกองทุน

ย่อยต่างประเทศไปจัดหาผลประโยชน์” 

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๘/๑  ของระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วย  

การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

“ข้อ  ๘/๑  กรณีบริษัทจัดการกองทุนนําเงินกองทุนย่อยต่างประเทศไปจัดหาผลประโยชน์ 

ในต่างประเทศ  โดยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนจะต้องมีการเสนอขายในประเทศที่มีหน่วยงานกํากับ

ดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ  International  Organization  of  Securities  Commission  (IOSCO)  

หรือมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ  World  Federation  of  Exchanges  (WFE)  

และให้กระทําได้สําหรับการลงทุน  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีความม่ันคงสูงหรือมีความเสี่ยงต่ํา 

ที่เสนอขายในต่างประเทศ  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) ตราสารแห่งหนี้ไทยที่ออกเป็นเงินตราต่างประเทศ  และเสนอขาย 

ในต่างประเทศ  ได้แก่  ตราสารแห่งหนี้รัฐบาลไทย  รัฐวิสาหกิจไทย  ธนาคารพาณิชย์ไทย  สาขาธนาคาร

พาณิชย์ไทยในต่างประเทศ  สถาบันการเงินที่ มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง  หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น 

ตามกฎหมายไทย  ที่ตราสารหรือผู้ออกตราสารได้รับการจัดระดับอยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 

   (๒) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่รัฐบาลต่างประเทศ  องค์การหรือหน่วยงาน

ของรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก

หรือผู้ค้ําประกัน  ที่ตราสารหรือผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ําประกันได้รับการจัดระดับอยู่ ในอันดับ 

ความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 

   (๓) เงินฝากหรือบัตรเงินฝากของสถาบันการเงินที่ ได้ รับการจัดระดับ 

อยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 
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   (๔) ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่ตราสาร

ได้รับการจัดระดับอยู่ในอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 

   (๕) หน่วยลงทุนของกองทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ 

หรือทรัพย์สินตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔) 

   หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตาม  (ก)  หากมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ 

จนไม่อยู่ในระดับดังกล่าวให้ถือว่าเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตาม  (ข) 

  (ข) การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงที่เสนอขายในต่างประเทศ  

ดังต่อไปนี้ 

   (๑) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ  นอกเหนือจาก 

ที่กําหนดไว้ในข้อ  (ก) 

   (๒) หุ้น  หรือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ  หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น  

หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้  หรือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  หรือใบแสดงสิทธิ 

ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีการซ้ือขายหรือมีแผนจะมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์

ของประเทศนั้น ๆ 

   (๓) หน่วยลงทุนของกองทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ 

หรือทรัพย์สินตาม  (๒) 

   (๔) หน่วยลงทุนของกองทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  

หรือโครงสร้างพื้นฐาน  หรือสินค้าโภคภัณฑ ์

  (ค) การลงทุนตาม  (ก)  และ  (ข )  อาจทําธุรกรรมที่ เก่ียวข้องกับการลงทุน 

เพื่อบริหารและป้องกันความเสี่ยง  บริหารสภาพคล่อง  และเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน  คือธุรกรรม

ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือธุรกรรมอนุพันธ์ที่โยงกับตราสารที่อนุญาตให้ลงทุน 

  ในการนําเงินกองทุนย่อยต่างประเทศไปลงทุน  ให้บริษัทจัดการกองทุนพิจารณาลงทุน

ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีความม่ันคงสูงที่เสนอขายในประเทศไทย  มูลค่ารวมกันไม่เกินร้อยละ  ๒๐  

ของเงินกองทุนย่อยต่างประเทศ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง  หรือเป็นการ

บริหารสภาพคล่อง  หรือเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนในการบริหารกองทุนย่อยต่างประเทศ  โดยให้นับเงินลงทุน

ดังกล่าวข้างต้นเป็นสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีความม่ันคงสูงของเงินกองทุนย่อย

ต่างประเทศ 
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  การลงทุนอย่างหนึ่งอย่างใดตาม  (ก)  หรือ  (ข )  เ ม่ือรวมกันแล้วต้องลงทุน 

ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีความม่ันคงสูงหรือมีความเสี่ยงต่ําไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ  และการลงทุน

ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงไม่เกินร้อยละสี่สิบของเงินกองทุนย่อยต่างประเทศ 

  การนําเงินกองทุนย่อยต่างประเทศไปจัดหาผลประโยชน์ตามข้อ  (ก)  และ  (ข)   

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว 

อย่างน้อยต้องระบุเก่ียวกับสัดส่วนการลงทุน  ประเทศที่ลงทุน  สกุลเงิน  ดัชนีอ้างอิง  สถาบันจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือ  ระดับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้  สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า   

การกํากับและรายงานการลงทุน  เป็นต้น  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนนําเงินกองทุนย่อยต่างประเทศไปลงทุนตาม  (ก)  หรือ  (ข)   

ให้นําความในข้อ  ๘  (ฆ)  (จ)  (ฉ)  และ  (ช)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ในข้อ  ๘  (จ)  ในส่วน 

ของกําหนดเวลาให้แก้ไขภายในสามวันทําการนั้น  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานกําหนด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์ 

ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการประกันสังคม 


