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นโยบายการลงทุนครึ่งป�หลังของป� 2563 
สําหรับนโยบายตราสารทุน (EGAT 2) 

 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ*าฝ,ายผลิตแห0งประเทศไทย ซ่ึงจดทะเบียนแล6ว   
 
หลักการและวัตถุประสงค9 
 

1. สร�างความเจริญเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว  แต!มีค!าความผันผวนในระดับสูง 
2. มีความเสี่ยงในการลงทุนสูง  เพ่ือให�ได�ผลตอบแทนในระดับท่ีสูงในระยะยาว   
3. ลงทุนโดยอิงการวิเคราะห-ป/จจัยพ้ืนฐานท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของหลักทรัพย-/

ทรัพย-สิน รวมท้ังภาวะเศรษฐกิจและป/จจัยแวดล�อมอ่ืนๆ 
4. บริหารงานอย!างมีประสิทธิภาพและโปร!งใส เพ่ือประโยชน-สูงสุดของสมาชิก ภายใต�หลัก 

ธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) ในกิจการท่ีมีความรับผิดชอบต!อ
สังคม สิ่งแวดล�อม และมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 
ประเภทหลักทรัพย9  อายุตราสาร  และสดัส0วนการลงทุน   
 ประเภทหลักทรัพย9กลุ0มที่ 1    

 
1. พันธบัตรรัฐบาล, ตั๋วเงินคลัง และตั๋วสัญญาใช6เงินที่กระทรวงการคลังเปDนผู6ออก 
 
2. พันธบัตรธนาคารแห0งประเทศไทย  
 
3. พันธบัตรกองทุนฟFGนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 
4. พันธบัตรที่กระทรวงการคลังเปDนผู6รับอาวัล หรือผู6คํ้าประกัน  
 
5. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย   
 
6. พันธบัตรธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน   

� ผู6ออก : ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ-การเกษตร ธนาคารอาคาร
สงเคราะห- ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย!อม  ธนาคารเพ่ือการส!งออกและ
นําเข�าแห!งประเทศไทย 
  
 ประเภทหลักทรัพย9กลุ0มที่ 2     
 

เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช6เงินและตั๋วแลกเงิน 
 

1. ผู6ออก : ธนาคารพาณิชย-ตาม พรบ.การธนาคารพาณิชย- พ.ศ. 2505  ธนาคารท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน เปSนผู�ออก ผู�รับรอง ผู�อาวัล หรือผู�สลักหลัง โดยไม!มีข�อจํากัดความรับผิด    

� อายุ :  อายุไม!เกิน 1 ปT  
 

2. ผู6ออก  : รัฐวิสาหกิจไทย 
� อายุ : อายุไม!เกิน 1  ปT   
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ประเภทหลักทรัพย9กลุ0มที ่3     
 
 1. หุ6นกู6   

� ผู6ออก : ธนาคารพาณิชย-ตาม พรบ.การธนาคารพาณิชย- พ.ศ. 2505 บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย-แห!งประเทศไทย บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัด 
ต�องได�รับการจัดอันดับความน!าเชื่อถือต้ังแต!ระดับ BBB ข้ึนไป จากสถาบันจัด
อันดับความน!าเชื่อถือท่ีได�รับการยอมรับจากสํานักงาน ก.ล.ต. ยกเว�นหุ�นกู�
อนุพันธ- (Structured Note) ต�องขออนุมัติคณะกรรมการกองทุนก!อนการ
ลงทุน 

 

 2. ตั๋วสัญญาใช6เงินและตั๋วแลกเงิน 
� ผู6ออก : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย-แห!งประเทศไทย บริษัทมหาชน

จํากัด บริษัทจํากัด ซ่ึงได�รับการจัดอันดับความน!าเชื่อถือต้ังแต!ระดับ BBB ข้ึนไป 
จากสถาบันจัดอันดับความน!าเชื่อถือท่ีได�รับการยอมรับจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

� อายุ : อายุไม!เกิน 270 วัน 

สัดส0วนการลงทุนรวมของประเภทหลักทรัพย9กลุ0มที่ 1 กลุ0มที่ 2 และกลุ0มที่ 3   
 ลงทุนในหลักทรัพย-และทรัพย-สิน กลุ!มท่ี 1  กลุ!มท่ี 2 และกลุ!มท่ี 3 รวมกันโดยเฉล่ียใน 
รอบป�บัญชีไม0เกินกว0าร6อยละ 20  ของมูลค!าทรัพย-สินสุทธิ   

  Duration เฉลี่ยกลุ0มที่ 1 ถึงกลุ0มที่ 3 ไม0เกิน 1 ป�   

 ประเภทหลักทรัพย9กลุ0มที ่4   

1. หุ6นสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ6นสามัญที่ได6รับการจัดสรร ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย-แห!งประเทศไทย ท่ีใช�คํานวณดัชนี SET 100 

� สัดส0วนการลงทุน : หุ�นแต!ละบริษัทไม!เกินร�อยละ 10  ของมูลค!าทรัพย-สิน
สุทธิ หรือน้ําหนักของทรัพย-สินท่ีลงทุนใน benchmark + 5% แล�วแต!
อัตราใดจะสูงกว!า 

2. หุ6นสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ6นสามัญที่ได6รับการจัดสรร ท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย-แห!งประเทศไทย ท่ีไม!ได�ใช�คํานวณดัชนี SET 100 และอยู!ในตลาดหลักทรัพย- เอ็ม เอ ไอ  

� สัดส0วนการลงทุน : รวมกันทุกบริษัทไม!เกินร�อยละ 10 ของมูลค!าทรัพย-สิน
สุทธิโดยแบ!งสัดส!วนแต!ละบริษัทตามมูลค!าหลักทรัพย-ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ดังนี้  

o หลักทรัพย-ท่ีมีมูลค!าตามราคาตลาด มากกว!า 10,000 ล�านบาท กําหนด
สัดส!วนการลงทุนไม!เกินร�อยละ 2.00 ของมูลค!าทรัพย-สินสุทธิ 

o หลักทรัพย-ท่ีมีมูลค!าตามราคาตลาด 2,000 - 10,000 ล�านบาท กําหนด
สัดส!วนการลงทุนไม!เกินร�อยละ 1.00 ของมูลค!าทรัพย-สินสุทธิ 

o หลักทรัพย-ท่ีมีมูลค!าตามราคาตลาด น�อยกว!า 2,000 ล�านบาท กําหนด
สัดส!วนการลงทุนไม!เกินร�อยละ 0.25 ของมูลค!าทรัพย-สินสุทธิ 

และกําหนดสัดส0วนการลงทุนแต0ละบริษัทต่ํากว0า 0.5% ของมูลค0า
หลักทรัพย9นั้นตามราคาตลาด 



 

ฝ�ายบรหิารการเงิน  

3 

โดยใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ�นสามัญของทุกบริษัทรวมกันไม!เกินร�อยละ 3  
ของมูลค!าทรัพย-สินสุทธิ  
  
 3. หน0วยลงทุนกองทรัสต9เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย9, กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย9และหน0วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร6างพ้ืนฐาน ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย9แห0งประเทศไทย  

� สัดส0วนการลงทุน : แต!ละกองทุนรวมไม!เกินร�อยละ 2 ของมูลค!าทรัพย-สิน
สุทธิ  และรวมกันทุกกองทุนรวมไม!เกินร�อยละ 10  ของมูลค!าทรัพย-สินสุทธิ   
 
 4. หุ6นสามัญและหน0วยลงทุนกองทรัสต9เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย9 
และหน0วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร6างพ้ืนฐาน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย9แห0งประเทศ
ไทย และตลาดหลักทรัพย9 เอ็ม เอ ไอ ที่เสนอขายแก0ประชาชนทั่วไปเปDนคร้ังแรก (IPO) 
ในช0วงของการจองซื้อ 

� สัดส0วนการลงทุน : ไม!จํากัดสัดส!วน  
 

สัดส0วนการลงทุนรวมของประเภทหลักทรัพย9กลุ0มที่ 4    
ลงทุนในหลักทรัพย-และทรัพย-สิน กลุ!มท่ี 4 ข�อ 1 และข�อ 2 โดยเฉล่ียในรอบป�บัญชีไม0น6อย

กว0าร6อยละ 80 ของมูลค0าทรัพย9สินสุทธิ  โดยกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย-หรือทรัพย-สินในกลุ!มท่ี 4 ใน
ข�อดังกล!าว เฉลี่ยในรอบปTบัญชีตํ่ากว!าร�อยละ 80 ของมูลค!าทรัพย-สินสุทธิได� ในกรณีเหตุการณ-ดังนี้ 

1. วิกฤตการณ-ทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญต!อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย- 
2. ภาวะสงคราม 
3.  ราคาตลาดของหลักทรัพย-ลดลงอย!างรุนแรงในช!วงท่ีใกล�กับวันสิ้นรอบปTบัญชี เปSน

เหตุให�บริษัทจัดการไม!สามารถปรับการลงทุนได�ทันก!อนสิ้นปTบัญชี 
 ท้ังนี้จะรายงานเหตุผลให�คณะกรรมการกองทุนทราบ 
 
สัดส0วนการลงทุนในแต0ละสถาบันหรือแต0ละบริษัท รวมทุกประเภทหลักทรัพย9ของกลุ0มที่ 1 
ถึงกลุ0มที่ 4 
  

สถาบัน/บริษัทผู6ออกหรือคํ้าประกัน สัดส0วนการลงทุนต0อมูลค0าทรัพย9สินสุทธ ิ
รัฐบาลไทย ไม0เกินร6อยละ 20  
ธนาคารแห0งประเทศไทย   ไม0เกินร6อยละ 20  
กองทุนฟFGนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ไม0เกินร6อยละ 20  
ธนาคารพาณิชย9 ตาม พรบ.การธนาคารพาณิชย9 
พ.ศ. 2505 

เงินฝาก ตราสารหนี้คล6ายเงินฝาก และตราสารอ่ืน ๆ 
ไม0เกินร6อยละ 15 

ท้ังนี้ตราสารอ่ืนไม0เกินร6อยละ 10 
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน เงินฝาก ตราสารหนี้คล6ายเงินฝาก และตราสารอ่ืน ๆ 

ไม0เกินร6อยละ 15 
ท้ังนี้ตราสารอ่ืนไม0เกินร6อยละ 10 
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สถาบัน/บริษัทผู6ออกหรือคํ้าประกัน สัดส0วนการลงทุนต0อมูลค0าทรัพย9สินสุทธ ิ
รัฐวิสาหกิจไทย  

- อันดับความน0าเช่ือถือใน 4 อันดับแรก 
(Category) 

- ไม0มีอันดับความน0าเช่ือถือ 

 
ไม0เกินร6อยละ 10 

 
ไม0เกินร6อยละ 5 

บริษัทมหาชนจํากัด  ไม0เกินร6อยละ 5 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย9แห0งประเทศ
ไทย ท่ีใช�คํานวณดัชนี SET 100 

 ตราสารอ่ืนๆ ไม0รวมตราสารทุน 
ไม0เกินร6อยละ 5 

ตราสารทุนไม0เกินร6อยละ 10 หรือ Benchmark 
+5% แล6วแต0อัตราใดจะสูงกว0า 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย-แห!งประเทศไทย
ไม!ได�ใช�คํานวณดัชนี SET 100 และตลาดหลักทรัพย- 
เอ็ม เอ ไอ  

 ตราสารอ่ืนๆ ไม0รวมตราสารทุน 
ไม0เกินร6อยละ 3 

ตราสารทุนมูลค!าตามราคาตลาด >10,000 ล�านบาท  
ไม0เกินร6อยละ 2.00 

มูลค!าตามราคาตลาด 2,000-10,000 ล�านบาท  
ไม0เกินร6อยละ 1.00 

มูลค!าตามราคาตลาด <2,000 ล�านบาท  
ไม0เกินร6อยละ 0.25 

แต0ละบริษัทต่ํากว0า 0.5% ของมูลค0าหลักทรัพย9นั้น
ตามราคาตลาด 
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ข6อกําหนดเพ่ิมเติม 
 
� การทําธุรกรรมเพ่ือกองทุนกับบุคคลท่ีเก่ียวข�องท่ีอาจก!อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน- 

ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะกระทําได�ต!อเม่ือได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนเปSนลายลักษณ-อักษรก!อนการทําธุรกรรมดังกล!าวทุกครั้ง เว�นแต!ในกรณี
ดังต!อไปนี้ บริษัทสามารถดําเนินการได�ทันที 

 1. การทําธุรกรรมการได�มาหรือจําหน!ายไปซ่ึงหลักทรัพย-หรือตราสารทางการเงิน
ตามมูลค!ายุติธรรมในตลาดรองท่ีมีการเปoดเผยต!อสาธารณะ 

 2. การทําธุรกรรมการลงทุนหรือการใช�บริการท่ีมีราคา ค!าตอบแทนหรือค!าบริการ
เปSนไปตามอัตราท่ีสามารถอ�างอิงได�หรือเปSนไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการค�าท่ี
ใช�กับธุรกรรมนั้น 

 ท้ังนี้ กรณีส!งคําสั่งซ้ือขายผ!านบริษัทนายหน�าซ้ือขายหลักทรัพย-ท่ีเปSนบุคคลท่ี
เก่ียวข�อง จะต�องมีสัดส!วนไม!เกินร�อยละ 25 ของมูลค!าการซ้ือขายหลักทรัพย-เปSนรายไตรมาส 
ของนโยบายตราสารทุน 

 3. การทําธุรกรรมสําหรับประเภทหลักทรัพย-กลุ!มท่ี 1 กลุ!มท่ี 2 และกลุ!มท่ี 3 ข�างต�น 
ท่ีได�ปฏิบัติตามแนวทางท่ีเก่ียวกับการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข�องดังนี้ 

 
ลําดับ ประเภทธุรกรรม รายละเอียด 

1. การลง ทุนใน เ งินฝากหรือตราสาร
เทียบเท!าเงินฝากประเภทเงินฝาก ท่ี
บุคคลท่ีเก่ียวข�องเปSนผู�ออกหรือคู!สัญญา 

อัตราดอกเบ้ียท่ีได�รับต�องสูงกว!าหรือเท!ากับท่ี
ธนาคารดังกล!าวเสนอให�แก!นักลงทุนประเภท
กองทุนสํ าหรับ เ งินฝากแต!ละประเภท ใน
ระยะเวลาท่ีใกล�เคียงท่ีสุด และอายุต!างกันไม!เกิน 
3 เดือน 

2. การลงทุนในตราสารท่ี บุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
เปSนผู� ออก/ผู� รั บรอง/ผู� อาวั ล /ผู� คํ้ า
ประกันหรือคู!สัญญาในตลาดรอง 

1. อัตราผลตอบแทน (Yield) ต!างจาก Mark to 
Market Yield ของ ThaiBMA ในวันทําการก!อน
หน�าไม!เกินร�อยละ 0.10 หรือ 
2. อัตราผลตอบแทน (Yield) ต!างจาก Yield 
ของตราสารของผู�ออกรายอ่ืนท่ีมีอันดับเครดิต
หรือลักษณะของตราสารใกล�เคียงกัน (อันดับ 
credit ต!างกันไม!เกินหนึ่งอันดับ และอายุตราสาร
ต!างกันไม!เกิน 0.5 ปT) ไม!เกินร�อยละ 0.10 

3. การลงทุนในตราสารท่ี บุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
เปSนผู� ออก/ผู� รั บรอง/ผู� อาวั ล /ผู� คํ้ า
ประกันหรือคู!สัญญาในตลาดแรก 

ดําเนินการเข�าประมูล และ/หรือ BookBuild 
ตามระบบ/วิธีการท่ีกําหนดโดย ธปท. สบน. หรือ  
Underwriter โดยอัตราผลตอบแทนท่ีได� รับ 
(Yield)  เปSนไปตามท่ีหน!วยงาน ท่ี เ ก่ียวข�อง
ประกาศ 
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� การลงทุนในหน!วยลงทุน กองทรัสต-เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย- 
และหน!วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร�างพื้นฐาน ท่ีเก่ียวข�องกับบริษัทจัดการ หรือการลงทุนใน
หลักทรัพย-อ่ืนหรือเง่ือนไขอ่ืนใด นอกเหนือจากที่กําหนดไว�ในนโยบายการลงทุนนี้ ให�ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนก!อนการลงทุน 

� การลงทุนในหลักทรัพย-ที่คณะกรรมการได�อนุมัติให�มีการลงทุนไว�ก!อนหน�า   ซ่ึงไม!ได�กําหนดประเภท
หลักทรัพย-ไว�ในนโยบายการลงทุนฉบับป/จจุบัน ให�ถือว!าเปSนการลงทุนที่ถูกต�องแล�ว 

� กรณีท่ีบริษัทจัดการมีการลงทุนในทรัพย-สินใดไว�แล�วโดยชอบก!อนวันที่นโยบายการลงทุนฉบับ
ป/จจุบันใช�บังคับ แต!ต!อมาการลงทุนในทรัพย-สินน้ันไม!เปSนไปตามอัตราส!วนการลงทุนที่กําหนดตาม
นโยบายการลงทุนโดยไม!ได�เกิดจากการลงทุนเพ่ิม ให�บริษัทจัดการยังคงลงทุนในทรัพย-สินนั้นต!อไปได� 
แต!มิให�ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย-สินที่เกินอัตราส!วนการลงทุนจนกว!าจะสามารถแก�ไขให�เปSนไปตาม
อัตราส!วนการลงทุนที่กําหนด 

� กรณีที่อัตราส!วนการลงทุนไม!เปSนไปตามนโยบายการลงทุนโดยไม!ได�เกิดจากการลงทุนเพ่ิมเติมหรือ
กรณีที่มีการลงทุนเปSนไปตามหลักเกณฑ-ที่กําหนดในนโยบายการลงทุน แต!ต!อมาทรัพย-สินที่ลงทุนมี
คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเปSนเหตุให�ขาดคุณสมบัติในการเปSนทรัพย-สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได�
อีกต!อไป บริษัทจัดการจะต�องรายงานเหตุการณ-ดังกล!าวให�คณะกรรมการทราบ  และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ-ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

� กรณีที่อัตราส!วนการลงทุนไม!เปSนไปตามนโยบายการลงทุนโดยเกิดจากการลงทุนเพ่ิม บริษัทจัดการ
จะต�องรายงานเหตุการณ-ดังกล!าวให�คณะกรรมการทราบภายในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการ
ทราบกรณีดังกล!าว และแก�ไขให�การลงทุนเปSนไปตามอัตราส!วนท่ีกําหนดภายในโอกาสแรก โดย
คํานึงถึงประโยชน-ของกองทุนเปSนสําคัญ แต!ต�องไม!เกิน 90 วัน เว�นแต!กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุ
จําเปSนอ่ืนใดทําให�บริษัทจัดการไม!สามารถดําเนินการแก�ไขเพ่ือให�การลงทุนเปSนไปตามหลักเกณฑ-ที่
กําหนดข�างต�น หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว!าการดําเนินการดังกล!าวจะไม!เปSนประโยชน-ต!อกองทุน 
บริษัทจัดการสามารถใช�ดุลพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได�โดยต�องคํานึงถึงประโยชน-ของผู�
ลงทุนเปSนสําคัญ โดยให�ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนก!อนการดําเนินการ 

� บริษัทจัดการจะต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและปฎิบัติตามหลักเกณฑ-ท่ีสํานักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  ในกรณี  หลักทรัพย-ใดท่ีกองทุนได�รับมาโดยมิได�เกิดจากการตัดสินใจลงทุน 
เช!น การแปลงหนี้เปSนทุน  การรับชําระหนี้ท่ีผู�ออกตราสารผิดนัดชําระหน้ี ให�ถือเปSนหลักทรัพย-เพ่ือ
การลงทุน จนกว!าจะจําหน!ายหลักทรัพย-ดังกล!าวได�ในราคาที่เหมาะสมเพื่อประโยชน-ของกองทุน 

� การพิจารณาอันดับความน!าเช่ือถือของหลักทรัพย-ให�เปSนไปตามหลักเกณฑ-ดังต!อไปน้ี 
- เปSนอันดับความน!าเชื่อถือท่ีได�รับการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน!าเชื่อถือที่สํานักงาน 

ก.ล.ต. ยอมรับ 
- เปSนอันดับความน!าเชื่อถือของหลักทรัพย-หรือผู�ออกหลักทรัพย- ผู�รับรอง ผู�รับอาวัล ผู�สลักหลัง

หรือค้ําประกัน 
- ในกรณีที่ผู�ออกหรือคู!สัญญาเปSนธนาคารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ให�หมายความรวมถึง

อันดับความน!าเชื่อถือสนับสนุน (Support Credit Rating) ซึ่งสถาบันจัดอันดับความ
น!าเชื่อถือประเมินจากแนวโน�มที่ธนาคารดังกล!าวจะได�รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล 

� นโยบายการลงทุนน้ีจะมีผลบังคับใช�จนกว!าคณะกรรมการกองทุนจะมีมติเปล่ียนแปลง 




