
 

ฝ่ายการเงิน  

1

นโยบายการลงทุน ป� 2558 
สําหรับตราสารหนี ้(EGAT 1) (ฉบับปรับปรงุคร้ังท่ี 1) 

กองทุนสาํรองเลี้ยงชพีพนกังานการไฟฟ)าฝ+ายผลิตแห/งประเทศไทย ซ่ึงจดทะเบยีนแล6ว   
 
หลักการและวตัถุประสงค9 
 

1. เน�นความปลอดภัยของเงินลงทุนเป�นหลัก รักษาเสถียรภาพของรายได�และสร�างความ
เจริญเติบโตของเงินลงทุน   

2. บริหารจัดการความเส่ียงในการลงทุนให�ได�ผลตอบแทนในระดับท่ีเหมาะสม 
3. ลงทุนโดยอิงการวิเคราะห-ป.จจัยพื้นฐานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของหลักทรัพย-/

ทรัพย-สิน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและป.จจัยแวดล�อมอ่ืนๆ 
4. บริหารงานอย8างมีประสิทธิภาพและโปร8งใส   เพื่อประโยชน-สูงสุดของสมาชิก 

 
ประเภทหลกัทรัพย9  อายุตราสาร  และสดัส/วนการลงทุน  
 ประเภทหลักทรัพย9กลุ/มท่ี 1    

 
1. พันธบัตรรัฐบาล , ต๋ัวเงินคลัง 
 
2. พันธบัตรธนาคารแห/งประเทศไทย  
 
3. พันธบัตรกองทุนเพ่ือการฟCDนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 
4. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังเปHนผู6รับอาวัล หรือผู6ค้ําประกัน  
 
 5. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย   
 
6. พันธบัตรธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น   

� ผู6ออก : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ-การเกษตร    ธนาคารอาคาร
สงเคราะห-   ธนาคารออมสิน  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย8อม  ธนาคารเพื่อการส8งออกและ
นําเข�าแห8งประเทศไทย 

 
 7. พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจต/างประเทศ องค9การระหว/างประเทศ
ต6องขึ้นทะเบียนหรือแสดงความจํานงที่จะขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย   

� ผู6ออก : รัฐบาลต8างประเทศ  องค-การหรือหน8วยงานของรัฐบาลต8างประเทศ หรือ 
องค-การระหว8างประเทศเป�นผู�ออกหรือผู�คํ้าประกัน  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต8างประเทศเป�นผู�ออกหรือผู�ค้ํา
ประกัน  ซึ่งได�รับการจัดอันดับความน8าเช่ือถือใน 3 อันดับแรก (Category) จาก สถาบันจัดอันดับความ
น8าเช่ือถือที่ได�รับการยอมรับจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

� อายุ : อายุไม8เกิน 3 ปK  
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ประเภทหลักทรัพย9กลุ/มท่ี 2     
 

เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช6เงินและต๋ัวแลกเงิน 

1. ผู6ออก : ธนาคารพาณิชย-ตาม พรบ.การธนาคารพาณิชย- พ.ศ. 2505  ธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดต้ังข้ึน เป�นผู�ออก ผู�รับรอง ผู�อาวัล หรือผู�สลักหลัง โดยไม8มีข�อจํากัดความรับผิด    

� อายุ :  อายุไม8เกิน 2 ปK 
 

2. ผู6ออก : รัฐวิสาหกิจไทย 
� อายุ : อายุไม8เกิน 1  ปK  

 
สัดส/วนการลงทุนรวมของประเภทหลักทรัพย9กลุ/มท่ี 1 และกลุ/มที่ 2   

 ลงทุนในหลักทรัพย-และทรัพย-สิน กลุ8มที่ 1  และกลุ8มท่ี 2  รวมกันไม8น�อยกว8าร�อยละ 40 ของ
มูลค8าทรัพย-สินสุทธิ    
 
 ประเภทหลักทรัพย9กลุ/มท่ี 3     
 

1. หุ6นกู6   
1.1  ผู6ออก  : ธนาคารพาณิชย-ตาม พรบ.การธนาคารพาณิชย- พ.ศ. 2505   

1.2  ผู6ออก  : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย- บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัด  

โดยการลงทุนในหุ�นกู�ข�อ 1.1 และ 1.2 ต�องได�รับการจัดอันดับความน8าเช่ือถือใน 4 อันดับแรก 
(Category) จากสถาบันจัดอันดับความน8าเช่ือถือที่ได�รับการยอมรับจากสํานักงาน ก.ล.ต. ยกเว�นหุ�นกู�อนุพันธ-  
(Structured Note)  ต�องขออนุมัติคณะกรรมการกองทุนก8อนการลงทุน 

 
                    1.3  ผู6ออก : นิติบุคคลในต8างประเทศ ที่ข้ึนทะเบียนหรือแสดงความจํานงท่ีจะข้ึนทะเบียนใน
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  ต�องได�รับการจัดอันดับความน8าเช่ือถือใน 3 อันดับแรก (Category) จากสถาบัน
จัดอันดับความน8าเช่ือถือท่ีได�รับการยอมรับจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
 

2. ตั๋วสัญญาใช6เงินและต๋ัวแลกเงินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย9 
�   ผู6ออก : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย-แห8งประเทศไทย ซึ่งได�รับการจัด

อันดับความน8าเช่ือถือใน 4 อันดับแรก (Category) จากสถาบันจัดอันดับความ
น8าเช่ือถือท่ีได�รับการยอมรับจากสํานักงาน ก.ล.ต.  

�   อายุ : อายุไม8เกิน 270 วัน 

 
สัดส/วนการลงทุนรวมของประเภทหลักทรัพย9กลุ/มท่ี 3   

ลงทุนในหลักทรัพย-และทรัพย-สิน กลุ8มท่ี 3 ได�ไม8เกินร�อยละ 60 ของมูลค8าทรัพย-สินสุทธิ  
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สัดส/วนการลงทุนรวมของหลักทรัพย9ที่ผู6ออกเปHนนิติบุคคลในต/างประเทศ 
  

ลงทุนในหลักทรัพย-และทรัพย-สินท่ีผู�ออกเป�นนิติบุคคลในต8างประเทศ ได�ไม8เกินร�อยละ 15 ของ
มูลค8าทรัพย-สินสุทธิ  
 

♦  Duration เฉลี่ยประเภทหลักทรัพย9กลุ/มท่ี 1 ถึงกลุ/มที่ 3  ไม/เกิน 2.5 ป�   
 

 
สัดส/วนการลงทุนในแต/ละสถาบันหรือแต/ละบริษัท รวมทุกประเภทหลักทรัพย9ของ
กลุ/มท่ี 1 ถึงกลุ/มท่ี 3   
  

สถาบัน/บริษัทผู6ออกหรือค้ําประกัน สัดส/วนการลงทุนต/อมูลค/าทรัพย9สินสุทธิ 
รัฐบาลไทย ไม/กําหนด 
ธนาคารแห/งประเทศไทย   ไม/กําหนด 
กองทุนฟCDนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ไม/กําหนด 
รัฐบาลต/างประเทศ ไม/เกินร6อยละ 5 
องค9การระหว/างประเทศ รัฐวิสาหกิจต/างประเทศ ไม/เกินร6อยละ 5 
ธนาคารพาณิชย9 ตาม พรบ.การธนาคารพาณิชย9 พ.ศ. 2505 ไม/เกินร6อยละ 15 
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ไม/เกินร6อยละ 15 
รัฐวิสาหกิจไทย  

- อันดับความน/าเชื่อถือใน 4 อันดับแรก (Category) 
- ไม/มีอันดับความน/าเชื่อถือ 

 
ไม/เกินร6อยละ 10 
ไม/เกินร6อยละ 5 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย9แห/งประเทศไทย   ไม/เกินร6อยละ 6 
บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัด  ไม/เกินร6อยละ 5 
นิติบุคคลในต/างประเทศ ไม/เกินร6อยละ 5 
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ข6อกําหนดเพ่ิมเติม 
 

� การลงทุนในหรือมีไว�ซึ่งหลักทรัพย-หรือทรัพย-สินท่ีอาจก8อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน-
ตามสัญญาแต8งต้ังบริษัทจัดการนโยบายการลงทุนประเภทตราสารหน้ี ข�อ 4.4  และการลงทุน
ในหลักทรัพย-อ่ืนหรือเง่ือนไขอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว�ในนโยบายการลงทุนน้ีให�ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนก8อนการลงทุน 

 
� การลงทุนในหลักทรัพย-ท่ีคณะกรรมการได�อนุมัติให�มีการลงทุนไว�ก8อนหน�า   ซึ่งไม8ได�กําหนด

ประเภทหลักทรัพย-ไว�ในนโยบายการลงทุนฉบับป.จจุบัน ให�ถือว8าเป�นการลงทุนที่ถูกต�องแล�ว 
 

� กรณีที่อัตราส8วนการลงทุนไม8เป�นไปตามนโยบายการลงทุนโดยไม8ได�เกิดจากการลงทุนเพิ่มเติม  
บริษัทจัดการจะต�องรายงานเหตุการณ-ดังกล8าวให�คณะกรรมการทราบ  และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ-ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
� บริษัทจัดการจะต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและปฎิบัติตามหลักเกณฑ-ที่

สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  ในกรณีหลักทรัพย-ใดที่กองทุนได�รับมาโดยมิได�เกิดจากการ
ตัดสินใจลงทุน เช8น การแปลงหน้ีเป�นทุน  การรับชําระหน้ีท่ีผู�ออกตราสารผิดนัดชําระหน้ี ให�ถือ
เป�นหลักทรัพย-เพื่อการลงทุน จนกว8าจะจําหน8ายหลักทรัพย-ดังกล8าวได�ในราคาที่เหมาะสมเพื่อ
ประโยชน-ของกองทุน 
 

� การพิจารณาอันดับความน8าเช่ือถือของหลักทรัพย-ให�เป�นไปตามหลักเกณฑ-ดังต8อไปน้ี 
- เป�นอันดับความน8าเช่ือถือที่ได�รับการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน8าเช่ือถือที่

สํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ 
- เป�นอันดับความน8าเช่ือถือของหลักทรัพย-หรือผู�ออกหลักทรัพย- ผู�รับรอง ผู�รับอาวัล ผู�

สลักหลังหรือคํ้าประกัน 
- ในกรณีท่ีผู�ออกหรือคู8สัญญาเป�นธนาคารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ให�หมายความ

รวมถึงอันดับความน8าเช่ือถือสนับสนุน (Support Credit Rating) ซ่ึงสถาบันจัดอันดับ
ความน8าเช่ือถือประเมินจากแนวโน�มท่ีธนาคารดังกล8าวจะได�รับการสนับสนุนทาง
การเงินจากรัฐบาล 

 
� นโยบายการลงทุนน้ีจะมีผลบังคับใช�จนกว8าคณะกรรมการกองทุนจะมีมติเปล่ียนแปลง 

 
 
 


