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นโยบายการลงทุนคร่ึงป�แรกของป� 2564 
สําหรับกองทุนตราสารทุนต�างประเทศ (EGAT4) 

 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ.าฝ0ายผลิตแห�งประเทศไทย ซ่ึงจดทะเบียนแล6ว   
 
หลักการและวัตถุประสงค9 

1. เป�ดตลาดการลงทุนให�กว�างข้ึนโดยสามารถลงทุนในกิจการต"างประเทศ เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทน
ระดับสูงในระยะยาว  

2. เป.นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยได�รับประโยชน3จากการเติบโตของเศรษฐกิจ
ต"างประเทศ 

3. ลงทุนโดยอิงการวิเคราะห3ป7จจัยพ้ืนฐานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของหลักทรัพย3/ทรัพย3สิน 
รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและป7จจัยแวดล�อมอ่ืนๆ 

4. บริหารงานอย"างมีประสิทธิภาพและโปร"งใส   เพื่อประโยชน3สูงสุดของสมาชิก ภายใต�หลัก 
ธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) ในกิจการที่ มีความรับผิดชอบต"อสังคม 
สิ่งแวดล�อม และมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 
 
ประเภทหลักทรัพย9  อายุตราสาร  และสัดส�วนการลงทุน 
 

ประเภทหลักทรัพย9กลุ�มท่ี 1    
 

1. พันธบัตรรัฐบาล, ต๋ัวเงินคลัง และต๋ัวสัญญาใช6เงินท่ีกระทรวงการคลังเปDนผู6ออก 
 
2. พันธบัตรธนาคารแห�งประเทศไทย  
 
3. พันธบัตรกองทุนฟGHนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 
4. พันธบัตรท่ีกระทรวงการคลังเปDนผู6รับอาวัล หรือผู6คํ้าประกัน  
 
5. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย   
 
6. พันธบัตรธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน   

 ผู6ออก : ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ3การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห3  
ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย"อม ธนาคารเพื่อการส"งออกและนําเข�าแห"งประเทศไทย 

 

ประเภทหลักทรัพย9กลุ�มท่ี 2     
 

เงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวสัญญาใช6เงินและต๋ัวแลกเงิน 
 

1. ผู6ออก : ธนาคารพาณิชย3ตาม พรบ.การธนาคารพาณิชย3 พ.ศ. 2505  ธนาคารท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งข้ึน เป.นผู�ออก ผู�รับรอง ผู�อาวัล หรือผู�สลักหลัง โดยไม"มีข�อจํากัดความรับผิด    

 อายุ :  อายุไม"เกิน 1 ปU  
 

2. ผู6ออก  : รัฐวิสาหกิจไทย 
 อายุ : อายุไม"เกิน 1 ปU  
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 ประเภทหลักทรัพย9กลุ�มท่ี 3     

 1. หุ6นกู6   
 ผู6ออก : ธนาคารพาณิชย3ตาม พรบ.การธนาคารพาณิชย3 พ.ศ. 2505 บริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย3แห"งประเทศไทย บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัด ต�องได�รับการจัด
อันดับความน"าเชื่อถือตั้งแต"ระดับ BBB ข้ึนไป จากสถาบันจัดอันดับความน"าเชื่อถือท่ี
ได�รับการยอมรับจากสํานักงาน ก.ล.ต. ยกเว�นหุ�นกู�อนุพันธ3 (Structured Note) ต�องขอ
อนุมัติคณะกรรมการกองทุนก"อนการลงทุน 

 

 2. ต๋ัวสัญญาใช6เงินและต๋ัวแลกเงิน 
 ผู6ออก : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย3แห"งประเทศไทย บริษัทมหาชนจํากัด 

บริษัทจํากัด ซ่ึงได�รับการจัดอันดับความน"าเชื่อถือตั้งแต"ระดับ BBB ข้ึนไป จากสถาบันจัด
อันดับความน"าเชื่อถือที่ได�รับการยอมรับจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 อายุ : อายุไม"เกิน 270 วัน 

 Duration เฉล่ียกลุ�มท่ี 1 ถึงกลุ�มท่ี 3 ไม�เกิน 1 ป�   
 

สัดส�วนการลงทุนรวมของประเภทหลักทรัพย9กลุ�มท่ี 1 ถึงกลุ�มที่ 3   
 ลงทุนในหลักทรัพย3และทรัพย3สิน กลุ"มที่ 1  ถึงกลุ"มท่ี 3 รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม�เกินกว�า
ร6อยละ 20 ของมูลค"าทรัพย3สินสุทธิ   

 

ประเภทหลักทรัพย9กลุ�มท่ี 4   

หน�วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่เน6นลงทุนในต�างประเทศ ประเภท Fund of Funds 
หรือประเภท Feeder Fund 
 

สัดส�วนการลงทุนรวมของประเภทหลักทรัพย9กลุ�มท่ี 4   
ลงทุนในหลักทรัพย3และทรัพย3สิน กลุ"มท่ี 4 โดยเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม�น6อยกว�าร6อยละ 80 ของ

มูลค�าทรัพย9สินสุทธิ  และมีการป.องกันความเสี่ยงด6านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) 

โดยกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย3หรือทรัพย3สินในกลุ"มที่ 4 ในบางช"วงเวลาต่ํากว"าร�อยละ 80 ของ
มูลค"าทรัพย3สินสุทธิได� ในกรณีเหตุการณ3ดังนี้ 

1. วิกฤตการณ3ทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญต"อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย3 
2. ภาวะสงคราม 
3. ราคาตลาดของหลักทรัพย3ลดลงอย"างรุนแรงในช"วงท่ีใกล�กับวันสิ้นรอบปUบัญชี เป.นเหตุให�

บริษัทจัดการไม"สามารถปรับการลงทุนได�ทันก"อนสิ้นปUบัญชี ท้ังน้ีจะรายงานเหตุผลให�
คณะกรรมการกองทุนทราบ 
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สัดส�วนการลงทุนในแต�ละสถาบันหรือแต�ละบริษัท  รวมทุกประเภทหลักทรัพย9ของกลุ�มท่ี 1 ถึงกลุ�มท่ี 3   
  

สถาบัน/บริษัทผู6ออกหรือค้ําประกัน สัดส�วนการลงทุนต�อมูลค�าทรัพย9สินสุทธิ 
รัฐบาลไทย ไม�เกินร6อยละ 20 
ธนาคารแห�งประเทศไทย   ไม�เกินร6อยละ 20 
กองทุนฟGHนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ไม�เกินร6อยละ 20  
ธนาคารพาณิชย9 ตาม พรบ.การธนาคารพาณิชย9 พ.ศ. 
2505 

เงินฝาก ตราสารเทียบเท�าเงินฝาก    
และตราสารอ่ืน ๆ ไม�เกินร6อยละ 15 
ทั้งน้ีตราสารอ่ืนไม�เกินร6อยละ 10 

ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เงินฝาก ตราสารเทียบเท�าเงินฝาก    
และตราสารอ่ืน ๆ ไม�เกินร6อยละ 15 
ทั้งน้ีตราสารอ่ืนไม�เกินร6อยละ 10 

รัฐวิสาหกิจไทย  
- อั น ดั บ ค ว า ม น� า เ ช่ื อ ถื อ ใ น  4 อั น ดั บ แ ร ก 
(Category) 

- ไม�มีอันดับความน�าเชื่อถือ 

 
ไม�เกินร6อยละ 10 

 
ไม�เกินร6อยละ 5 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย9แห�งประเทศไทย  ไม�เกินร6อยละ 5 
บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัด  ไม�เกินร6อยละ 3 
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ข6อกําหนดเพ่ิมเติม 
 

 การทําธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เก่ียวข�องท่ีอาจก"อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน3 ตาม
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะกระทําได�ต"อเม่ือได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน
เป.นลายลักษณ3อักษรก"อนการทําธุรกรรมดังกล"าวทุกคร้ัง เว�นแต"ในกรณีดังต"อไปนี้ บริษัทสามารถ
ดําเนินการได�ทันที 

 1. การทําธุรกรรมการได�มาหรือจําหน"ายไปซ่ึงหลักทรัพย3หรือตราสารทางการเงินตามมูลค"า
ยุติธรรมในตลาดรองที่มีการเป�ดเผยต"อสาธารณะ 

 2. การทําธุรกรรมการลงทุนหรือการใช�บริการที่มีราคา ค"าตอบแทนหรือค"าบริการเป.นไปตาม
อัตราที่สามารถอ�างอิงได�หรือเป.นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการค�าที่ใช�กับธุรกรรมนั้น 

 ทั้งนี้ กรณีส"งคําสั่งซ้ือขายผ"านบริษัทนายหน�าซ้ือขายหลักทรัพย3ที่เป.นบุคคลที่เก่ียวข�อง 
จะต�องมีสัดส"วนไม"เกินร�อยละ 25 ของมูลค"าการซ้ือขายหลักทรัพย3เป.นรายไตรมาส  

 3. การทําธุรกรรมสําหรับประเภทหลักทรัพย3กลุ"มท่ี 1 กลุ"มท่ี 2 และกลุ"มที่ 3 ข�างต�น ที่ได�
ปฏิบัติตามแนวทางที่เก่ียวกับการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข�องดังน้ี 

 
ลําดับ ประเภทธุรกรรม รายละเอียด 

1. การล งทุ น ใน เงิน ฝ ากห รือตราสาร
เทียบเท"าเงินฝาก ที่ บุคคลท่ีเก่ียวข�อง
เป.นผู�ออกหรือคู"สัญญา 

อัตราดอกเบี้ยที่ได�รับต�องสูงกว"าหรือเท"ากับที่
ธนาคารดังกล"าวเสนอให�แก"นักลงทุนประเภท
กองทุ นสํ าห รับ เงิน ฝ ากแต" ละประ เภท  ใน
ระยะเวลาที่ใกล�เคียงที่สุด และอายุต"างกันไม"เกิน 
3 เดือน 

2. การลงทุนในตราสารท่ี บุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
เป. นผู� ออก/ผู� รับ รอง/ผู� อ าวั 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 ปU) ไม"เกินร�อยละ 0.10 

3. การลงทุนในตราสารท่ี บุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
เป. นผู� ออก/ผู� รับ รอง/ผู� อ าวั ล /ผู� คํ้ า
ประกันหรือคู"สัญญาในตลาดแรก 

ดําเนินการเข�าประมูล และ/หรือ BookBuild 
ตามระบบ/วิธีการท่ีกําหนดโดย ธปท. สบน. หรือ  
Underwriter โดยอัตราผลตอบแทนที่ ได� รับ 
(Yield) เป. น ไปตาม ท่ีหน" วยงานที่ เก่ี ย วข� อ ง
ประกาศ 
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 การลงทุนในหลักทรัพย3อ่ืนหรือเง่ือนไขอ่ืนใด นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว�ในนโยบายการลงทุนนี้ ให�ขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนก"อนการลงทุน 

 การลงทุนในหลักทรัพย3ท่ีคณะกรรมการกองทุนได�อนุมัติให�มีการลงทุนไว�ก"อนหน�า   ซ่ึงไม"ได�กําหนด
ประเภทหลักทรัพย3ไว�ในนโยบายการลงทุนฉบับป7จจุบัน ให�ถือว"าเป.นการลงทุนท่ีถูกต�องแล�ว 

 กรณีท่ีบริษัทจัดการมีการลงทุนในทรัพย3สินใดไว�แล�วโดยชอบก"อนวันท่ีนโยบายการลงทุนฉบับ
ป7จจุบันใช�บังคับ แต"ต"อมาการลงทุนในทรัพย3สินนั้นไม"เป.นไปตามอัตราส"วนการลงทุนท่ีกําหนดตาม
นโยบายการลงทุนโดยไม"ได�เกิดจากการลงทุนเพ่ิม ให�บริษัทจัดการยังคงลงทุนในทรัพย3สินนั้นต"อไปได� 
แต"มิให�ลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพย3สินท่ีเกินอัตราส"วนการลงทุนจนกว"าจะสามารถแก�ไขให�เป.นไปตาม
อัตราส"วนการลงทุนท่ีกําหนด 

 กรณีท่ีอัตราส"วนการลงทุนไม"เป.นไปตามนโยบายการลงทุนโดยไม"ได�เกิดจากการลงทุนเพ่ิมเติมหรือ
กรณีท่ีมีการลงทุนเป.นไปตามหลักเกณฑ3ท่ีกําหนดในนโยบายการลงทุน แต"ต"อมาทรัพย3สินท่ีลงทุนมี
คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป.นเหตุให�ขาดคุณสมบัติในการเป.นทรัพย3สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได�
อีกต"อไป บริษัทจัดการจะต�องรายงานเหตุการณ3ดังกล"าวให�คณะกรรมการกองทุนทราบ  และปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ3ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 กรณีท่ีอัตราส"วนการลงทุนไม"เป.นไปตามนโยบายการลงทุนโดยเกิดจากการลงทุนเพ่ิม บริษัทจัดการ
จะต�องรายงานเหตุการณ3ดังกล"าวให�คณะกรรมการกองทุนทราบภายในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัท
จัดการทราบกรณีดังกล"าว และแก�ไขให�การลงทุนเป.นไปตามอัตราส"วนท่ีกําหนดภายในโอกาสแรก 
โดยคํานึงถึงประโยชน3ของกองทุนเป.นสําคัญ แต"ต�องไม"เกิน 90 วัน เว�นแต"กรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือ
เหตุจําเป.นอ่ืนใดทําให�บริษัทจัดการไม"สามารถดําเนินการแก�ไขเพ่ือให�การลงทุนเป.นไปตามหลักเกณฑ3
ท่ีกําหนดข�างต�น หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว"าการดําเนินการดังกล"าวจะไม"เป.นประโยชน3ต"อ
กองทุน บริษัทจัดการสามารถใช�ดุลพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได�โดยต�องคํานึงถึงประโยชน3
ของผู�ลงทุนเป.นสําคัญ โดยให�ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนก"อนการดําเนินการ 

 บริษัทจัดการจะต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนและปฎิบัติตามหลักเกณฑ3ท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  ในกรณี  หลักทรัพย3ใดท่ีกองทุนได�รับมาโดยมิได�เกิดจากการ
ตัดสินใจลงทุน เช"น การแปลงหนี้เป.นทุน  การรับชําระหนี้ท่ีผู�ออกตราสารผิดนัดชําระหนี้ ให�ถือเป.น
หลักทรัพย3เพ่ือการลงทุน จนกว"าจะจําหน"ายหลักทรัพย3ดังกล"าวได�ในราคาท่ีเหมาะสมเพ่ือประโยชน3
ของกองทุน 

 การพิจารณาอันดับความน"าเชื่อถือของหลักทรัพย3ให�เป.นไปตามหลักเกณฑ3ดังต"อไปนี้ 
- เป.นอันดับความน"าเชื่อถือท่ีได�รับการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน"าเชื่อถือท่ีสํานักงาน 

ก.ล.ต. ยอมรับ 
- เป.นอันดับความน"าเชื่อถือของหลักทรัพย3หรือผู�ออกหลักทรัพย3 ผู�รับรอง ผู�รับอาวัล ผู�สลักหลัง

หรือคํ้าประกัน 
- ในกรณีท่ีผู�ออกหรือคู"สัญญาเป.นธนาคารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ให�หมายความรวมถึง

อันดับความน"าเชื่อ ถือสนับสนุน (Support Credit Rating) ซ่ึงสถาบันจัดอันดับความ
น"าเชื่อถือประเมินจากแนวโน�มท่ีธนาคารดังกล"าวจะได�รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล 

 นโยบายการลงทุนนี้จะมีผลบังคับใช�จนกว"าคณะกรรมการกองทุนจะมีมติเปลี่ยนแปลง 


