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นโยบายการลงทุน ป� 2559 
สําหรับตราสารทุน (EGAT 2) 

 กองทุนสาํรองเลีย้งชพีพนกังานการไฟฟ%าฝ'ายผลติแห+งประเทศไทย ซ่ึงจดทะเบยีนแล3ว   
 
หลักการและวตัถปุระสงค7 
 

1. สร�างความเจริญเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว  แต�มีค�าความผันผวนในระดับสูง 
2. มีความเส่ียงในการลงทุนสูง  เพื่อให�ได�ผลตอบแทนในระดับที่สูงในระยะยาว   
3. ลงทุนโดยอิงการวิเคราะห+ป-จจัยพื้นฐานท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของหลักทรัพย+/

ทรัพย+สิน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและป-จจัยแวดล�อมอ่ืนๆ 
4. บริหารงานอย�างมีประสิทธิภาพและโปร�งใส   เพื่อประโยชน+สูงสุดของสมาชิก 

 
ประเภทหลกัทรัพย7  อายุตราสาร  และสดัส+วนการลงทุน   
 ประเภทหลักทรัพย7กลุ+มท่ี 1    

 
1. พันธบัตรรัฐบาล , ต๋ัวเงินคลัง 
 
2. พันธบัตรธนาคารแห+งประเทศไทย  
 
3. พันธบัตรกองทุนฟABนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 
4. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังเปFนผู3รับอาวัล หรือผู3ค้ําประกัน  
 
5.  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย   
 
6.   พันธบัตรธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น   

� ผู3ออก : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ+การเกษตร    ธนาคารอาคาร
สงเคราะห+   ธนาคารออมสิน  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม  ธนาคารเพื่อการส�งออกและ
นําเข�าแห�งประเทศไทย 
  
 ประเภทหลักทรัพย7กลุ+มท่ี 2     
 

เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช3เงินและต๋ัวแลกเงิน 
 

1. ผู3ออก : ธนาคารพาณิชย+ตาม พรบ.การธนาคารพาณิชย+ พ.ศ. 2505  ธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดต้ังข้ึน เปAนผู�ออก ผู�รับรอง ผู�อาวัล หรือผู�สลักหลัง โดยไม�มีข�อจํากัดความรับผิด    

� อายุ :  อายุไม�เกิน 1 ปB  
 

2. ผู3ออก  : รัฐวิสาหกิจไทย 
� อายุ : อายุไม�เกิน 1  ปB  
 

 



 

ฝ่ายการเงิน  

2

         ประเภทหลักทรัพย7กลุ+มท่ี 3     
 
 1. หุ3นกู3   

� ผู3ออก : ธนาคารพาณิชย+ตาม พรบ.การธนาคารพาณิชย+ พ.ศ. 2505  บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย+แห�งประเทศไทย  บริษัทมหาชนจํากัด ต�องได�รับการจัด
อันดับความน�าเช่ือถือใน 4 อันดับแรก (Category) จากสถาบันจัดอันดับความ
น�าเช่ือถือท่ีได�รับการยอมรับจากสํานักงาน ก.ล.ต. ยกเว�นหุ�นกู�อนุพันธ+ 
(Structured Note) ต�องขออนุมัติคณะกรรมการกองทุนก�อนการลงทุน 

 

 2. ตั๋วสัญญาใช3เงินและต๋ัวแลกเงินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย7 
� ผู3ออก : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย+แห�งประเทศไทย  ซึ่งได�รับการจัด

อันดับความน�าเช่ือถือใน 4 อันดับแรก (Category) จากสถาบันจัดอันดับความ
น�าเช่ือถือท่ีได�รับการยอมรับจากสํานักงาน ก.ล.ต.  

� อายุ : อายุไม�เกิน 270 วัน 

 
สัดส+วนการลงทุนรวมของประเภทหลักทรัพย7กลุ+มท่ี 1 กลุ+มท่ี 2 และกลุ+มท่ี 3   

 ลงทุนในหลักทรัพย+และทรัพย+สิน กลุ�มท่ี 1  กลุ�มที่ 2 และกลุ�มท่ี 3 รวมกันโดยเฉล่ียในรอบป�
บัญชีไม+เกินกว+าร3อยละ 35  ของมูลค�าทรัพย+สินสุทธิ   
 
  Duration เฉล่ียกลุ+มท่ี 1 ถึงกลุ+มท่ี  3  ไม+เกนิ 1 ป�   
 
 ประเภทหลักทรัพย7กลุ+มท่ี 4   

1. หุ3นสามัญ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย+แห�งประเทศไทย  
� สัดส+วนการลงทุน : หุ�นแต�ละบริษัทไม�เกินร�อยละ 15  ของมูลค�าทรัพย+สินสุทธิ 

  
 2.  ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ3นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย7
แห+งประเทศไทย    

� สัดส+วนการลงทุน : ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ�นสามัญแต�ละบริษัทไม�เกินร�อยละ 
0.5 ของมูลค�าทรัพย+สินสุทธิ  และใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ�นสามัญของทุกบริษัทรวมกันไม�เกินร�อยละ 3  ของ
มูลค�าทรัพย+สินสุทธิ  
 
 

 3.  หน+วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย7และหน+วยลงทุนกองทุนรวม
โครงสร3างพ้ืนฐาน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย7แห+งประเทศไทย  

� สัดส+วนการลงทุน : แต�ละกองทุนรวมไม�เกินร�อยละ 2 ของมูลค�าทรัพย+สิน
สุทธิ  และรวมกันทุกกองทุนรวมไม�เกินร�อยละ 10  ของมูลค�าทรัพย+สินสุทธิ   
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สัดส+วนการลงทุนรวมของประเภทหลักทรัพย7กลุ+มท่ี 4    
ลงทุนในหลักทรัพย+และทรัพย+สิน กลุ�มที่ 4 ข�อ 1 และข�อ 2 โดยเฉล่ียในรอบป�บัญชีไม+น3อยกว+า

ร3อยละ 65  ของมูลค+าทรัพย7สินสุทธิ  โดยกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย+หรือทรัพย+สินในกลุ�มท่ี 4 ในข�อ
ดังกล�าว เฉล่ียในรอบปBบัญชีตํ่ากว�าร�อยละ 65 ของมูลค�าทรัพย+สินสุทธิได� ในกรณีเหตุการณ+ดังน้ี 

1. วิกฤตการณ+ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญต�อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย+ 
2. ภาวะสงคราม 
3.  ราคาตลาดของหลักทรัพย+ลดลงอย�างรุนแรงในช�วงที่ใกล�กับวันส้ินรอบปBบัญชี เปAนเหตุ

ให�บริษัทจัดการไม�สามารถปรับการลงทุนได�ทันก�อนส้ินปBบัญชี 
 ทั้งน้ีจะรายงานเหตุผลให�คณะกรรมการกองทุนทราบ 

 
 
สัดส+วนการลงทุนในแต+ละสถาบันหรือแต+ละบริษัท   รวมทุกประเภทหลักทรัพย7ของกลุ+มท่ี 1      
ถึงกลุ+มที่ 4   
  

สถาบัน/บริษัทผู3ออกหรือค้ําประกัน สัดส+วนการลงทุนต+อมูลค+าทรัพย7สินสุทธิ 
รัฐบาลไทย ไม+เกินร3อยละ 20  
ธนาคารแห+งประเทศไทย   ไม+เกินร3อยละ 20  
กองทุนฟABนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ไม+เกินร3อยละ 20  
ธนาคารพาณิชย7 ตาม พรบ.การธนาคารพาณิชย7 พ.ศ. 2505 ไม+เกินร3อยละ 15 
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ไม+เกินร3อยละ 15 
รัฐวิสาหกิจไทย  

- อันดับความน+าเช่ือถือใน 4 อันดับแรก (Category) 
- ไม+มีอันดับความน+าเช่ือถือ 

 
ไม+เกินร3อยละ 10 
ไม+เกินร3อยละ 5 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย7    ไม+เกินร3อยละ 15 
บริษัทมหาชนจํากัด    ไม+เกินร3อยละ 5 
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ข3อกําหนดเพ่ิมเติม 
 

� การลงทุนในหรือมีไว�ซึ่งหลักทรัพย+หรือทรัพย+สินท่ีอาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน+
ตามสัญญาแต�งต้ังบริษัทจัดการนโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน ข�อ 4.4 และการลงทุนใน
หลักทรัพย+อ่ืนหรือเง่ือนไขอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว�ในนโยบายการลงทุนน้ีให�ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนก�อนการลงทุน 

 
� การลงทุนในหลักทรัพย+ท่ีคณะกรรมการได�อนุมัติให�มีการลงทุนไว�ก�อนหน�า   ซึ่งไม�ได�กําหนด

ประเภทหลักทรัพย+ไว�ในนโยบายการลงทุนฉบับป-จจุบัน ให�ถือว�าเปAนการลงทุนที่ถูกต�องแล�ว 
 
� กรณีที่อัตราส�วนการลงทุนไม�เปAนไปตามนโยบายการลงทุนโดยไม�ได�เกิดจากการลงทุนเพิ่มเติม   

บริษัทจัดการจะต�องรายงานเหตุการณ+ดังกล�าวให�คณะกรรมการทราบ และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ+ ที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
� บริษัทจัดการจะต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและปฎิบัติตามหลักเกณฑ+ที่

สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  ในกรณี  หลักทรัพย+ใดที่กองทุนได�รับมาโดยมิได�เกิดจาก
การตัดสินใจลงทุน เช�น การแปลงหน้ีเปAนทุน  การรับชําระหน้ีที่ผู�ออกตราสารผิดนัดชําระหน้ี 
ให�ถือเปAนหลักทรัพย+เพื่อการลงทุน จนกว�าจะจําหน�ายหลักทรัพย+ดังกล�าวได�ในราคาที่เหมาะสม
เพื่อประโยชน+ของกองทุน 

 
� การพิจารณาอันดับความน�าเช่ือถือของหลักทรัพย+ให�เปAนไปตามหลักเกณฑ+ดังต�อไปน้ี 

- เปAนอันดับความน�าเช่ือถือท่ีได�รับการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน�าเช่ือถือที่
สํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ 

- เปAนอันดับความน�าเช่ือถือของหลักทรัพย+หรือผู�ออกหลักทรัพย+ ผู�รับรอง ผู�รับอาวัล ผู�
สลักหลังหรือค้ําประกัน 

- ในกรณีท่ีผู�ออกหรือคู�สัญญาเปAนธนาคารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ให�หมายความ
รวมถึงอันดับความน�าเช่ือถือสนับสนุน (Support Credit Rating) ซ่ึงสถาบันจัดอันดับ
ความน�าเช่ือถือประเมินจากแนวโน�มที่ธนาคารดังกล�าวจะได�รับการสนับสนุนทาง
การเงินจากรัฐบาล 

 
� นโยบายการลงทุนน้ีจะมีผลบังคับใช�จนกว�าคณะกรรมการกองทุนจะมีมติเปล่ียนแปลง 

 

 
 
 


