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ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทน. 20/2562
เรื่อง การลงทุนของกองทุน
(ฉบับที่ 12)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญญั ติห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั กทรั พ ย์ (ฉบั บ ที่ 4)
พ.ศ. 2551 มาตรา 109 วรรคหนึ่ง และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) ของวรรคหนึ่งในข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560 เรื่อง การลงทุน
ของกองทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(1) จัดทารายงาน โดยระบุอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที่ไม่สามารถ
ดารงอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวตามที่กาหนดในภาคผนวก 2 รวมทั้งจัดส่งต่อสานั กงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน
3 วันทาการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558
เรื่อง การลงทุน ของกองทุน ลงวัน ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 17 ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้ แต่ต่อมา
ทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่
ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
แล้ ว แต่ ก รณี ภายใน 3 วั น ท าการนั บ แต่ วั นที่ เกิ ด กรณี ดัง กล่ า ว ตลอดจนจั ด เก็บ ส าเนารายงาน
ไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 20
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(ก) 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ท รั พ ย์ สิ น นั้ น ขาดคุ ณ สมบั ติ กรณี เ ป็ น กองทุ น รวมตลาดเงิ น
หรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) 90 วัน นั บแต่วัน ที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ กรณีเป็นกองทุนรวมหรือกองทุน
สารองเลี้ยงชีพอื่นนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก)
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ
มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนั้น
ออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุ ณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่
เกิดกรณีดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) (ข)
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว
และจัด ส่งรายงานต่อสานั กงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ลงทุนในทรัพย์สินเพื่อกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพอื่น
ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุ นรวมตลาดเงิน ให้จัดส่งรายงานตามวรรคหนึ่ง (1)
และ (3) วรรคหนึ่ง ต่อสานักงานด้วย”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558
เรื่อง การลงทุน ของกองทุน ลงวัน ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 2/2561 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 4
มกราคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 18 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที่ ก าหนด แต่ ต่อมาการลงทุ น ไม่เป็น ไปตามอัต ราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วั นทาการติด ต่อกัน
โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) จั ด ท ารายงานโดยระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ประเภท จ านวน อั ต ราส่ ว นการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันครบระยะเวลา
ดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 20
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(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามภาคผนวก ดังนี้
1. ภาคผนวก 4-retail MF ส่วนที่ 3 ในข้อ 1
2. ภาคผนวก 4-UI ในข้อ 1
3. ภาคผนวก 4-AI ส่วนที่ 3 ในข้อ 1
4. ภาคผนวก 4-VAYU ส่วนที่ 3 ในข้อ 1
(ข) 90 วัน นั บแต่วัน ครบระยะเวลาดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณี
ตาม (3) (ก) หรือ (ค) เว้นแต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่มีนโยบาย
การลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน บริษัทจัดการต้องดาเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน
นับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(ค) 180 วั น นั บแต่วัน ครบระยะเวลาดังกล่ าว ส าหรั บกรณี กองทุ นส ารองเลี้ยงชีพ
ที่การลงทุน ไม่เป็น ไปตามอัต ราส่ว นการลงทุนเนื่องจากมีการลดหรือเพิ่มจานวนนายจ้างในกองทุน
สารองเลี้ยงชีพจนเป็นเหตุให้นายจ้างรายใดรายหนึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในส่วนของนายจ้างรายนั้น
เกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(4) เมื่ อ บริ ษั ท จั ด การสามารถแก้ ไ ขจนเป็ น ไปตามอั ต ราส่ ว นการลงทุ น ที่ ก าหนดแล้ ว
บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว
รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าว
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดตาม (3) (ก)
(ข) หรือ (ค) บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไข
ให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันครบระยะเวลา
ดังกล่าว
(5) ในกรณี ที่ ก องทุ น มี หุ้ น ของบริ ษั ท ใดโดยไม่ เ ป็ น ไปตามอั ต ราส่ ว นการลงทุ น ที่ ค านวณ
ตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กาหนดในภาคผนวก 4-retail
MF ภาคผนวก 4-AI ภาคผนวก 4-PVD หรือภาคผนวก 4-VAYU แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบัติ
ตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดาเนินการ ดังนี้ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็น
และสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
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(ข) ลดสั ด ส่ ว นการถือ หุ้ น หรื อ ลดการมี อานาจควบคุ ม หรื อ ยื่ น ค าขอผ่ อ นผั นการทา
คาเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว
เป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทาคาเสนอซื้อ
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ลงทุนในทรัพย์สินเพื่อกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพอื่น
ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ให้จัดส่งรายงานตามวรรคหนึ่ง (1)
และ (4) วรรคหนึ่ง ต่อสานักงานด้วย
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้กับกองทุนรวม ดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุ
ของทรั พ ย์ สิ น หรื อ ครบอายุ ข องรอบการลงทุ น ของกองทุ น รวม หรื อ ครบอายุ ข องกองทุ น รวม
(กองทุน buy & hold)
(2) กองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของ
กองทุนต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดาเนินการตามที่กาหนดในข้อ 18/1 หรือข้อ 18/2 แล้วแต่กรณี”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 18/1 และข้อ 18/2 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 46/2560 เรื่อง การลงทุน
ของกองทุน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 18/1 ในกรณีกองทุน รวมฟีด เดอร์ที่ได้รับอนุมัติให้จัด ตั้งก่อนวันที่ 16 มกราคม
พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุ น รวมหรื อ หน่ ว ยของกองทุ น ต่ า งประเทศไม่ เ ป็ น ไปตามอั ต ราส่ ว นการลงทุ น ที่ ค านวณ
ตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และ
วัน ที่การลงทุน ไม่เป็น ไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัด ส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2) ห้ า มมิ ใ ห้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงการเพื่ อ ขยายวงเงิ น ส าหรั บ การเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น
ของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนไว้กับสานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด
(3) ในกรณีที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศ
ที่มีผู้รับผิด ชอบการบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัท
จัดการกองทุนรวมตามภาคผนวก 6 และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกองทุนรวม
ฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะที่ซ้าซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บ ริษัท
จัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง

หนา้ ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจาเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายใน 30 วัน
นับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่กาหนดแล้ว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว
รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่กาหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน
3 วันทาการนับแต่วันที่อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่กาหนด
ข้ อ 18/2 ในกรณี ก องทุ น รวมฟี ด เดอร์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ จั ด ตั้ ง หลั ง วั น ที่ 16 มกราคม
พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุน รวมหรือหน่ วยของกองทุน ต่างประเทศไม่ เป็นไปตามอัต ราส่วนการลงทุนที่คานวณตาม
ความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน
(1) ดาเนินการตามข้อ 18/1 (1)
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อตั ราส่วนเป็นไปตามทีก่ าหนด
และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2)
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนที่กาหนด และให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุ
ที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงานและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2)”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผล
ที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกภาคผนวกดังต่อไปนี้ และให้ใช้ภาคผนวก 1 ภาคผนวก 3 ภาคผนวก
4-VAYU ภาคผนวก 5 ภาคผนวก 4-PVD ภาคผนวก 4-retail MF ภาคผนวก 2 และภาคผนวก
4-AI ท้ายประกาศนี้แทน
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(1) ภาคผนวก 1 ภาคผนวก 3 ภาคผนวก 4-VAYU และภาคผนวก 5 ท้ายประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทน. 28/2561
เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561
(2) ภาคผนวก 4-PVD และภาคผนวก 4-retail MF ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 2/2561 เรื่อง การลงทุน
ของกองทุน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561
(3) ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 4-AI ท้ า ยประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น
ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ข้อ 7 ในกรณี ที่ ก องทุ น มี ก ารลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ใดไว้ แ ล้ ว โดยชอบก่ อ นวั น ที่ ป ระกาศนี้
ใช้บังคับ แต่ต่อมาการลงทุนในทรัพย์สินนั้นไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้โดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม ให้กองทุนดังกล่าวยังคงลงทุนในทรัพย์สินนั้น
ต่อไปได้ แต่หากทรัพย์สินนั้นได้หมดอายุลง หรือได้มีการจาหน่ายทรัพย์สินนั้นไป ให้คงทรัพย์สินนั้น
ไว้ได้เพียงจานวนที่เหลืออยู่ และห้ามมิให้ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่า
จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด
ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
รพี สุจริตกุล
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

ภาคผนวก 1
[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12)]

คาศัพท์
ส่ วนที่ 1: ขอบเขต
ให้ใช้คาอธิบายคาศัพท์ตามภาคผนวกนี้เพื่อประกอบการอธิบายคาย่อและความหมายของคาย่อ
รวมถึงคาศัพท์ที่ปรากฏในภาคผนวกท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
ส่ วนที่ 2: คาอธิบายศัพท์
คาศัพท์

คาอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

บริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี
กาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม

“กองทุนฟื้ นฟู”

กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ต้ งั ขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and
Pacific Central Banks (EMEAP)

“กองทุน AI”

กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้
จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน หรื อครบอายุของรอบ
การลงทุนของกองทุนรวม หรื อครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น
โครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้
ไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรู ปบริ ษทั ทรัสต์ หรื อรู ปอื่นใด
แต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity
ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

2
คาศัพท์

คาอธิบายศัพท์

“กองทุน ETF
ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra”

รู ปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ่ งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่ งมีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะ
ทานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้
ไม่วา่ กองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรู ปบริ ษทั
ทรัสต์ หรื อรู ปอื่นใด

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน private equity” กิจการเงินร่ วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตั้งขึ้นในรู ปของ
บริ ษทั ทรัสต์ หรื อรู ปแบบอื่นใด และมีลกั ษณะของกิจการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. กิจการเงินร่ วมลงทุนที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนด
การจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่ วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ น
การประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
ส่ วนบุคคล
2. กิจการเงินร่ วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่ วมกันของผูล้ งทุนตั้งแต่
2 รายขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็ นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์
จากการจัดการทรั พย์สินส่ วนตัวของบุ คคลใดหรื อ
กลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การ
เงินทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน
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(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทาสัญญา
การลงทุนในหุน้ หรื อการสนับสนุนทางการเงินที่
ก่อให้เกิดสิ ทธิ ในการได้มาซึ่ งหุ น้ ของกิจการนั้นใน
ภายหลัง โดยมีส่วนในการกากับดูแลแผนธุ รกิจ
การดาเนินงานหรื อการปรับปรุ งการดาเนินงาน
หรื อการดาเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อน
ถึงการมีบทบาทต่อการดาเนินธุ รกิจของกิจการดังกล่าว

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งอยูใ่ นรู ปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“กองทุน UI”

กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี่ ยง”

การลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็ นคู่สัญญา
ใน derivatives ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกาไร
(speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสี่ ยงทัว่ ไปและความเสี่ ยงเฉพาะของ
ทรัพย์สินที่ตอ้ งการลดความเสี่ ยง
4. สามารถลดความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรื อ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรื อตราสารอื่นที่มีลกั ษณะทานอง
เดียวกับเงินฝาก
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2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสิ นพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
ออมสิ น

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็ นไปตามหลักชะรี อะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่
เทียบเคียงได้กบั เงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กบั ผูฝ้ าก
สามารถเรี ยกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ ายที่เทียบเคียงได้กบั
ผูร้ ับฝากได้เต็มจานวน ณ เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสิ นค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นสิ นค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีที่จดั ทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อ

“ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็ นหุน้ ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตัว๋ เงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรื อพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรื อหุ น้ กู้ ที่กระทรวงการคลังหรื อ
กองทุนฟื้ นฟูเป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย
ที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรื อ
หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศ เป็ น
ผูอ้ อกหรื อผูค้ ้ าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดย
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็ นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่วา่
ตามกฎหมายไทยหรื อต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจาก
หลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee
on Banking Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้ อขาย
ศูนย์กลางหรื อเครื อข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีข้ ึนเพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” ในต่างประเทศ โดยมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
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1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้ อเสนอขายหลักทรัพย์จาก
ผูเ้ สนอซื้ อหลายรายและผูเ้ สนอขายหลายราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อจัดให้มีระบบ ซึ่ งกาหนดเกี่ยวกับ
วิธีการในการซื้ อขายหลักทรัพย์ไว้เป็ นการล่วงหน้า โดย
ผูใ้ ห้บริ การไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้ อขาย
เป็ นประการอื่น และผูเ้ สนอซื้ อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรื อระบบนั้น

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิ ชย์

“บค.”

บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริ ษทั เงินทุน

“บล.”

บริ ษทั หลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนรวม หรื อการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล

“บริ ษทั จดทะเบียน”

บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรื อได้รับการอนุญาต
ให้ทาการซื้ อขายได้ใน SET

“บริ ษทั ย่อย”

บริ ษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทา
งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทา
และเปิ ดเผยล่าสุ ด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณา
ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ล่าสุ ด

“บริ ษทั ใหญ่”

บริ ษทั ใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชี เกี่ยวกับการจัดทา
งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทา
และเปิ ดเผยล่าสุ ด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณา
ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ล่าสุ ด

“แบบ filing”

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิ ทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง
ซึ่ งกาหนดให้เป็ นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
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กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนด
ประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

“ผูม้ ีภาระผูกพัน”

ผูท้ ี่มีภาระผูกพันในการชาระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะ
ผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าประกัน
แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซ้ื อขาย
derivatives”

ศูนย์ซ้ื อขายดังนี้
1. ศูนย์ซ้ื อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซ้ื อขาย derivatives ซึ่ งจัดตั้งขึ้นและให้บริ การได้ตาม
กฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
และกองทุนส่ วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่ งอยูใ่ นรู ปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่ งมีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะ
ทานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่วา่
จะจัดตั้งในรู ปบริ ษทั ทรัสต์ หรื อรู ปอื่นใด

“หน่วย private equity”

หน่วยของกิจการเงินร่ วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุน้
ใบทรัสต์ ตราสารหรื อหลักฐานแสดงสิ ทธิในทรัพย์สิน
ของกิจการเงินร่ วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้
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ไม่วา่ กิจการดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในรู ปของบริ ษทั ทรัสต์
หรื อรู ปแบบอื่นใด
1. กิจการเงินร่ วมลงทุนที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนด
การจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่ วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ น
การประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
ส่ วนบุคคล
2. กิจการเงินร่ วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่ วมกันของผูล้ งทุนตั้งแต่
2 รายขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็ นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์
จากการจัดการทรั พย์สินส่ วนตัวของบุ คคลใดหรื อ
กลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การ
เงินทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทาสัญญา
การลงทุนในหุน้ หรื อการสนับสนุนทางการเงินที่
ก่อให้เกิดสิ ทธิ ในการได้มาซึ่ งหุ น้ ของกิจการนั้นใน
ภายหลัง โดยมีส่วนในการกากับดูแลแผนธุ รกิจ
การดาเนินงานหรื อการปรับปรุ งการดาเนินงาน
หรื อการดาเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อน
ถึงการมีบทบาทต่อการดาเนินธุ รกิจของกิจการดังกล่าว

“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งอยูใ่ นรู ป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
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“หุ น้ กูร้ ะยะสั้น”

หุ น้ กูท้ ี่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุ น้ กู้

“B/E”

ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชี้วดั ของกองทุน ซึ่ งเป็ นดัชนีหรื อองค์ประกอบของดัชนี
ที่มีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุนของกองทุนนั้น

“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
2. ผูท้ าหน้าที่บริ หารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสี ยในกิจการ
ที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่ วนการลงทุนที่คู่สัญญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน เว้นแต่ที่กาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
ในภาคผนวก 5 ส่ วนที่ 5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลกั ษณะเป็ นการเคลื่อนย้ายความเสี่ ยงด้านเครดิต
ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ ยงจากคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ง
ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งซึ่ ง
มีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่
ได้รับการประกันความเสี่ ยง จะได้รับผลตอบแทน
หรื อค่าธรรมเนียมสาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event”

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ ตามที่ระบุใน
ข้อตกลงของตราสารหรื อสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่ อถือที่จดั ทาโดย CRA ซึ่งเป็ นการประเมิน
ความสามารถในการชาระหนี้ตามตราสารหรื อสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรื อสัญญา
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กับราคา underlying ของตราสารหรื อสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivatives ที่ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่ วนลดของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้
ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารนั้น

“DW”

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรื อกองอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่ งมีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์หรื อในกิจการที่ประกอบธุ รกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทรัสต์หรื อ
กองดังกล่าวจะจัดตั้งในรู ปบริ ษทั ทรัสต์ หรื อรู ปอื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong
Subregion) ซึ่ งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนาอัตราส่ วน
การลงทุนในแต่ละบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการ
มาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่ อถือของผูม้ ีภาระผูกพันในฐานะผูร้ ับรอง
ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้เปรี ยบเทียบระหว่าง
ประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities Commissions
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“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปในครั้งแรก (Initial
Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่ อถือของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่ อถือของผูอ้ อกตราสารหรื อคู่สัญญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้เปรี ยบเทียบ
ภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุ ทธิ ในทรัพย์สินไม่วา่ เป็ นการลงทุนโดยตรงหรื อ
โดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรื อสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดย
อ้างอิงอยูก่ บั ทรัพย์สิน ซึ่ งเป็ นผลให้กองทุนมีความเสี่ ยง
ในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผถู ้ ือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็ นผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ซึ่งอยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่ วนบุคคล

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ขอ้ ตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลกั ษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้ อขายนอกศูนย์ซ้ื อขาย derivatives

“P/N”

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
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“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคานวณ
ค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market”

ศูนย์กลางที่จดั ช่องทางการสื่ อสารระหว่างผูค้ า้ เพื่อให้เกิดการเจรจา
ต่อรองซื้ อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การกากับดูแล
ของทางการหรื อหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรื อ
ตราสารที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo”

ธุ รกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้ อคืน (repurchase agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo”

ธุ รกรรมการซื้ อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL”

ธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
(Securities Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้

“single entity limit”

อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่ อถือระดับประเทศของประเทศที่ผูอ้ อกตราสาร
มีถิ่นที่อยู่ ซึ่ งเป็ นการประเมินความเสี่ ยงในการผิดนัดชาระหนี้
ของรัฐบาลของประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC”

บล. ที่ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภท
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การให้สินเชื่อเพื่อธุ รกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation)
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิม่ ทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ (Transferable
Subscription Right)

“underlying”

สิ นค้า ตัวแปร หรื อหลักทรัพย์อา้ งอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

ภาคผนวก 2
[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12)]

การจัดแบ่งประเภทของกองทุน
ส่วนที่ 1 สาระสาคัญในการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
เพื่อให้ บลจ. จัดการลงทุนในกองทุนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ผู้ลงทุน
พึงคาดหวัง และเพื่ออานวยประโยชน์ให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ
ได้ตรงตามความต้องการและลักษณะของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงเพื่อให้ บลจ. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญ
สาหรับกองทุนบางประเภทให้ผู้ลงทุนได้รับทราบเพิ่มเติม บลจ. ต้องกาหนดประเภทของกองทุนตามวิธีการดังนี้
1. กาหนดตามประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
2. กาหนดตามลักษณะพิเศษของกองทุน (หากมี)
3. กาหนดตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ
ในการบริหารจัดการกองทุน บลจ. ต้องลงทุนเพื่อกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กาหนดไว้
สาหรับกองทุนแต่ละประเภท โดยต้องดาเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
และในภาคผนวก 3 ภาคผนวก 4-retail MF ภาคผนวก 4-AI ภาคผนวก 4-PVD และภาคผนวก 5
ในกรณีที่กองทุนใดมีลักษณะตามส่วนที่ 2 หรือส่วนที่ 3 แล้วแต่กรณีมากกว่า 1 ประเภท บลจ.
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของกองทุนทุกประเภท
ส่วนที่ 2 การจัดแบ่งประเภทของ MF
1. กาหนดตามประเภทของทรัพย์สินที่ MF ลงทุน
การจัดประเภทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนตระหนักถึงฐานะการลงทุนในทรัพย์สินของ MF
และความเสี่ยงในการลงทุนของ MF แต่ละประเภท ซึ่งอาจมีการเน้นลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้
ทรัพย์สินทางเลือก หรือทรัพย์สินอื่น โดยแบ่งได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1.1 กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) หมายความว่า MF ประเภทใดประเภทหนึง่ ดังนี้
1.1.1 MF ที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชี > 80% ของ NAV (แต่ไม่รวมกองทุน LTF ซึ่งต้องเป็นไปตาม 1.1.2)
1.1.2 กองทุน LTF (กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีนโยบายการลงทุนตาม 2.6)
1.2 กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุน
ทั้งหมดในทรัพย์สินดังนี้
1.2.1 ทรัพย์สินดังนี้ รวมกัน > 80% ของ NAV
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1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ตราสารหนี้
ศุกูก
derivatives หรือ SN ที่มี underlying ดังนี้
1.2.1.4.1 อัตราดอกเบี้ย
1.2.1.4.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.2.1.4.3 ดัชนีเงินเฟ้อ
1.2.1.4.4 credit rating หรือ credit event
1.2.1.4.5 ทรัพย์สินตาม 1.2.1.1 – 1.2.1.3 และ 1.2.1.7
1.2.1.5 reverse repo
1.2.1.6 securities lending โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้
1.2.1.7 หน่วย CIS ของกองทุนที่มีการลงทุนทั้งหมดในทรัพย์สินตาม 1.2.1.1 – 1.2.1.6
1.2.2 ทรัพย์สินดังนี้ รวมกัน < 20% ของ NAV
1.2.2.1 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
1.2.2.2 ตราสาร Basel III
1.2.2.3 derivatives หรือ SN ที่มี underlying เป็นตราสารตาม 1.2.2.1 – 1.2.2.2
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับ
หุ้นนั้นมา บลจ. ต้องจาหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่าง
ช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่า บลจ. มีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว
1.3 กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (Alternative Investment Fund) หมายความว่า MF ที่มี
นโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในทรัพย์สินดังนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี > 80% ของ NAV
1.3.1 หน่วย property
1.3.2 หน่วย infra
1.3.3 derivatives หรือ SN ที่มี underlying เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ามันดิบ หรือทองคา เป็นต้น)
1.3.4 ทองคาแท่ง (ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการลงทุนในทองคาแท่งโดยตรง กองทุนรวมที่จะลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าวได้จะต้องเป็นกองทุนรวมทองคาเท่านั้น)
1.3.5 หน่วย private equity
1.4 กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะดังต่อไปนี้
1.4.1 กาหนดสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภทในขณะใด ๆ หรือเฉลี่ยรอบปีบัญชีไว้
อย่างชัดเจนแน่นอนในโครงการ โดยต้องไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนเช่นเดียวกับ MF ที่มีนโยบายการลงทุน
ตาม 1.1 -1.3
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1.4.2 ไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจนแน่นอนในโครงการ
หมายเหตุ : การจัดแบ่งประเภท MF ที่กาหนดตามประเภทของทรัพย์สินที่ MF ลงทุน ของกองทุนรวม
ฟีดเดอร์ที่มีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศให้เป็นดังนี้
(1) ในกรณีที่กองทุน CIS ต่างประเทศมีการกาหนดชื่อของกองทุนที่สื่อให้เห็นถึงประเภท
ของทรัพย์สินที่ MF มุ่งเน้นลงทุน ให้ บลจ. กาหนดประเภทของ MF ตามชื่อของกองทุน
ดังกล่าว
(2) ในกรณีอื่นนอกเหนือจาก (1) หากมีการระบุในเอกสารการเปิดเผยข้อมูลของ
กองทุน CIS ต่างประเทศว่ากองทุนดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนหลักในทรัพย์สิน
ประเภทตราสารทุน หรือทรัพย์สินตาม 1.2.1.1 – 1.2.1.7 หรือทรัพย์สินตาม
1.3.1 – 1.3.4 ให้กาหนดประเภทของ MF ตามทรัพย์สินดังกล่าว แล้วแต่กรณี
2. กาหนดตามลักษณะพิเศษของ MF
การจัดประเภทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงลักษณะพิเศษเฉพาะของ MF
แต่ละประเภทเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งได้เป็น
ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
2.1 กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการ โดยมีนโยบายการลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
2.1.1 มีการลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินดังนี้
2.1.1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม
2.1.1.2 ตราสารหนีท้ ี่มีกาหนดวันชาระหนี้ < 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน
ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทานองเดียวกับ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
2.1.1.3 หน่วยลงทุนของ MMF อื่น
2.1.1.4 reverse repo
2.1.1.5 securities lending โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้
2.1.1.6 derivatives เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยง
2.1.1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกับ 2.1.1.1 - 2.1.1.6 ตามที่สานักงาน
กาหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอานาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (2) ของประกาศ
2.1.2 ทรัพย์สินทั้งหมดที่ MMF ลงทุนตาม 2.1.1 ต้องมี portfolio duration ในขณะใด ๆ < 92 วัน
2.1.3 กรณีเป็นการลงทุนใน (1) ตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย) (2) เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกัน
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เงินฝากหรือตราสารนั้น) (3) reverse repo (4) securities lending หรือ (5) derivatives ต้องมี credit rating
อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้
2.1.3.1 มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น
2.1.3.2 มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
2.1.3.3 มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating
ระยะสั้นตามที่ CRAได้เปรียบเทียบไว้
2.1.4 มีการลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้
ในขณะใด ๆ รวมกัน > 10% ของ NAV
2.1.4.1 เงินสดสกุลเงินบาท
2.1.4.2 เงินฝากสกุลเงินบาทใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
แต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจาหรือเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MMF
2.1.4.3 ตั๋วเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
2.1.4.4 พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร ธปท. ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรือมีอายุ
คงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.1.5 ในกรณีที่ MMF มีการลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ มูลค่าการลงทุน
ดังกล่าวรวมกันต้อง < 50% ของ NAV และ บลจ. ต้องมีมาตรการป้องกัน currency risk เต็มจานวน
ตลอดเวลาที่มีการลงทุนดังกล่าว โดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มี underlying เป็นอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน
2.2 กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น (Capital Protected Fund) หมายความว่า MF ที่ บลจ. มีนโยบาย
การลงทุนโดยมีการกาหนดแผนการลงทุนเพื่อมุ่งให้เกิดการรักษาเงินต้นของผู้ลงทุนทั้งจานวนตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ โดยเป็นการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
2.2.1 ตราสารภาครัฐไทย หรือทรัพย์สินอื่นที่สานักงานเห็นชอบซึ่งมีความเสี่ยงเทียบเคียง
ได้กับความเสี่ยงในตราสารภาครัฐไทยหรือที่มีความเสี่ยงต่า
2.2.2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่มี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับ 2.1.3.1 2.1.3.3
2.2.3 เงินฝาก บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับ 2.1.3.1 - 2.1.3.3
2.2.4 เงินฝากหรือบัตรเงินฝาก ที่ออกโดยธนาคารออมสิน
2.2.5 reverse repo โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
2.2.5.1 คู่สัญญาต้องเป็น ธพ. หรือ บง. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
หรือ บล. เท่านั้น
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2.2.5.2 ตราสารทีก่ องทุนรวมรับซื้อจากคู่สัญญาต้องเป็นตราสารภาครัฐไทยที่มีอายุคงเหลือ
นับแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ < 15 ปี
2.2.5.3 ในกรณีทตี่ ราสารภาครัฐไทยตาม 2.2.5.2 มีอายุคงเหลือเกินกว่าระยะเวลาคงเหลือ
ในการรักษาเงินต้น บลจ. ต้องมีไว้ซึ่งทรัพย์สินประเภทเงินสดหรือตราสารภาครัฐไทยประเภทเดียวกับตราสาร
ภาครัฐไทยตามที่ระบุไว้ใน reverse repo เพื่อดารงมูลค่าของตราสารดังกล่าวในอัตราส่วนดังนี้
2.2.5.3.1 ในกรณีที่ตราสารภาครัฐไทยตามที่ระบุไว้ใน reverse repo มีอายุคงเหลือ <
5 ปี ให้ บลจ. มีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อดารงมูลค่าของตราสารดังกล่าว > 103% ของมูลค่า reverse repo
2.2.5.3.2 ในกรณีที่ตราสารภาครัฐไทยตามที่ระบุไว้ใน reverse repo มีอายุ
คงเหลือระหว่าง 5 - 15 ปี ให้ บลจ. มีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อดารงมูลค่าของตราสารดังกล่าว > 105% ของมูลค่า
reverse repo
นอกจากนี้ ต้องมีการระบุอัตราส่วนการลงทุนขั้นต่าในทรัพย์สินตาม 2.2.1 - 2.2.5 ไว้ในโครงการ
ซึ่งแสดงว่าอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดนั้นสามารถรักษาเงินต้นทั้งจานวนได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้และระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาเงินต้นไว้อย่างชัดเจน โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข จานวนเงินต้น ระยะเวลา
และกลไกที่มุ่งรักษาเงินต้นดังกล่าว
ในกรณีที่ MF มีการลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ บลจ. ต้องมีมาตรการป้องกัน
currency risk เต็มจานวนตลอดเวลาที่มีการลงทุนดังกล่าว โดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มี underlying
เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
2.3 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุน
ที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม (การพิจารณาหมวดอุตสาหกรรมให้พิจารณาตาม
หมวดที่ SET หรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกาหนด) ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี้ของกิจการที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมนัน้ หรือของกิจการที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกิจการที่อยู่ใน
หมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี > 80% ของ NAV
2.3.1 หุ้น
2.3.2 หน่วย infra (เฉพาะที่สอดคล้องกับหมวดอุตสาหกรรมที่กาหนดไว้ตามนโยบาย
การลงทุน)
2.3.3 ทรัพย์สินนอกเหนือจาก 2.3.1 ถึง 2.3.2 ตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอานาจ
ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (1) ของประกาศ
บลจ. อาจลงทุนและนับหน่วย property รวมอยู่ในทรัพย์สินเพื่อการคานวณ net exposure
ของ MF ที่กาหนดนโยบายการลงทุนที่มุ่งลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้
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2.4 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้
มี net exposure ในหน่วยของกองทุน CIS กองทุน infra หรือกองทุน property โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี > 80%
ของ NAV
2.5 กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้
มี net exposure ในหน่วย CIS หน่วย infra หรือหน่วย property เพียงกองทุนใดกองทุนหนึ่ง โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชี > 80% ของ NAV
2.6 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุน
ครบถ้วนดังนี้
2.6.1 มีการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือ
derivatives ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี > 65% ของ
NAV
2.6.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกจากทรัพย์สินตาม 2.6.1 ในลักษณะที่ไม่ทาให้ MF
มี net exposure ในหุ้นหรือตราสารทุน ตาม 2.6.1 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 65% ของ NAV
2.7 กองทุนรวมทองคา (Gold Fund) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี
net exposure ในทองคาแท่ง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี > 80% ของ NAV
2.8 กองทุนรวมดัชนี (Index Fund) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งสร้างผลตอบแทน
ให้แก่ผู้ลงทุนตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในโครงการ โดยเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์
ที่สานักงานเห็นชอบ
2.9 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) หมายความว่า MF ที่มีการระบุไว้ใน
โครงการว่า บลจ. จะขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนรายใหญ่ (ผู้ลงทุนที่ซื้อหรือขายหน่วยลงทุน
ของ MF กับ บลจ. ในปริมาณหรือมูลค่าตามที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
หรือตามที่ได้รับผ่อนผันจากสานักงานเป็นรายกรณี) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
กับผู้ลงทุนอื่นด้วยหรือไม่ก็ได้ โดยจะได้จัดให้มี regulated market สาหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนของ
ผู้ลงทุนใด ๆ และมีนโยบายการลงทุนซึ่งสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนตามการเคลื่อนไหวของปัจจัย
อ้างอิงอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการกองทุนในลักษณะเชิงรับ (passive management)
2.9.1 ดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่สานักงานเห็นชอบ
2.9.2 ราคากลุ่มหลักทรัพย์หรือกลุ่มตราสารทางการเงินอื่นที่สานักงานเห็นชอบ
2.9.3 ราคาหน่วยของกองทุน ETF ต่างประเทศ ที่มีลักษณะดังนี้
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2.9.3.1 มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคา
หรือดัชนีอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.9.3.1.1 ราคาทองคาแท่ง
2.9.3.1.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับน้ามันดิบ
2.9.3.1.3 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์
2.9.3.1.4 ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE และดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ดังกล่าวมีองค์ประกอบทั้งหมด
เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE ด้วย
2.9.3.2 มีการบริหารจัดการกองทุนในลักษณะเชิงรับ
2.9.3.3 หน่วยลงทุนของกองทุน ETF ต่างประเทศดังกล่าวมีการซื้อขายใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE และมีลักษณะเช่นเดียวกับหน่วยของกองทุน CIS
ต่างประเทศ ตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 3 (ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้) ส่วนที่ 2 ในข้อ 2
2.9.4 ราคาทองคาแท่งที่เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม
ผู้ค้าทองคาในประเทศไทยหรือในระดับสากล ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนอีทีเอฟเป็นกองทุนรวมทองคา
ตามข้อ 2.7 ด้วย
2.10 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) หมายความว่า MF ที่มีวัตถุประสงค์
ในการส่งเสริมการออมเพื่อการเลี้ยงชีพในระยะยาวของผู้ลงทุน
2.11 กองทุนรวมมีประกัน (Guarantee Fund) หมายความว่า MF ที่ บลจ. จัดให้มีบุคคลอื่น
ประกันว่าหากผู้ลงทุนได้ลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้ลงทุนจะได้รับชาระเงินลงทุน หรือเงินลงทุน
และผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามจานวนเงินที่ประกันไว้
2.12 กองทุนรวมสาหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ (Country Fund) หมายความว่า MF ที่เสนอขาย
หน่วยลงทุนทั้งหมดแก่บุคคลซึ่งไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย
2.13 กองทุนรวมวายุภักษ์ หมายความว่า MF ที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
3. กาหนดตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ
การจัดประเภทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนตระหนักถึงความเสี่ยงของ MF ที่เกี่ยวข้องกับ
ต่างประเทศ เช่น currency risk เป็นต้น โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
3.1 กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุน
ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี > 80% ของ NAV
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3.2 กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุน
ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ
3.3 กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ หมายความว่า MF ที่มีนโยบาย
การลงทุนในลักษณะอื่นนอกเหนือจาก 3.1- 3.2 โดยอาจไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ต่างประเทศไว้อย่างชัดเจนแน่นอนในโครงการ หรือกาหนดสัดส่วนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ
ในขณะใด ๆ หรือเฉลี่ยรอบปีบัญชีไว้อย่างชัดเจนแน่นอนในโครงการ
ทั้งนี้ การพิจารณาความเสี่ยงต่างประเทศข้างต้นให้พิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุนในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังนี้
(1) ความเสี่ยงด้านผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
(2) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ส่วนที่ 3 การกาหนดนโยบายการลงทุนของ PVD
1. บลจ. ต้องกาหนดนโยบายการลงทุนของ PVD ตามนโยบายการลงทุนตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 (การ
จัดแบ่งประเภทของ MF) โดยอนุโลม แต่ไม่รวมถึงนโยบายการลงทุนที่แบ่งตามลักษณะพิเศษของ MF ดังนี้
1.1 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (ตามส่วนที่ 2 ใน 2.6)
1.2 กองทุนรวมอีทีเอฟ (ตามส่วนที่ 2 ใน 2.9)
1.3 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตามส่วนที่ 2 ใน 2.10)
1.4 กองทุนรวมสาหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ตามส่วนที่ 2 ใน 2.12)
ให้ บลจ. ระบุนโยบายการลงทุนของ PVD ดังกล่าวไว้ในสัญญารับจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลด้วย
2. บลจ. จะดาเนินการให้ PVD มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
(ตามส่วนที่ 2 ใน 1.3) หรือกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (ตามส่วนที่ 2 ใน 2.3) ได้ต่อเมื่อ บลจ. ได้มีการควบคุม
อัตราส่วนการนาเงินสะสม เงินสมทบ พร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว สาหรับสมาชิกแต่ละรายของ PVD
ไปลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด โดยอาศัยอานาจตามข้อ 11 ของประกาศแล้ว

ภาคผนวก 3
[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12)]

ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
สาระตามภาคผนวกนี้เป็นการกาหนดประเภทและคุณสมบัติ และเงื่อนไขของตราสารและสัญญา
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ไม่ว่าผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาจะเป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ และไม่ว่าการลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้
หากเป็นการลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือ
เป็นการทาสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
สามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของ
ภาคผนวกนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขที่ทาให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน
ได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ
ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคา
ที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตามหลักวิชาการ
อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กาหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E
หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
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2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว
ทั้งจานวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้น
ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกาหนดโดย International
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน
บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ใน
หนังสือชี้ชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกาหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุน
สามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดาเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับ
ผูอ้ อก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA
ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บลจ.
ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญ
ให้ผู้ออก SN คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นามาใช้บังคับกับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
2.2.5 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นั้นมีราคาปรากฏ
ในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องดาเนินการ
จัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคานวณ
เดียวกับที่ใช้ในการคานวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
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2.2.5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญ
ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS
ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุน
ดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit1
ของกองทุนนั้น
1.1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้อง
ไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กาหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET

1

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives ที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ซึ่งเป็นการเข้าทา
ธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging) ที่กาหนดในภาคผนวก 4-retail MF
ภาคผนวก 4-AI ภาคผนวก 4-PVD และภาคผนวก 4-VAYU แล้วแต่กรณี
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2. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
2.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
2.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้
2.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ
ที่กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซงึ่ เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแล
ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO
2.1.2.3 ในกรณีที่ MF หรือ PVD ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการ
สาหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น
2.1.3 ประเทศที่กากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน
อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สานักงานกาหนด
2.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF หรือ PVD ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุนดังกล่าวต้องมีการจากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจาเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านัน้
และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคา
ที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF หรือ PVD นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กับกรณี
ทรัพย์สินที่เป็น SIP
2.1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF หรือ PVD นั้น
2.1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit2
ของ MF หรือ PVD นั้น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF หรือ PVD ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน
ในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF หรือ PVD สามารถลงทุนได้ และเมื่อนาทรัพย์สินที่ไม่สามารถ
ลงทุนได้มาคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF หรือ PVD ดังกล่าว

2

เหมือนเชิงอรรถ 1
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2.1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่
เป็นกรณีที่มีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจาเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกีย่ วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
2.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กาหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1
2.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนีท้ ี่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธพ.
1.2 บง.
1.3 บค.
1.4 บล.
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธปท.
1.7 กองทุนฟื้นฟู
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1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ
ต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว
และเป็นตั๋วที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มี
ข้อมูลราคาที่นา่ เชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียง
ได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ
ที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี
credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียง
ได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอานาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (3)
ของประกาศ
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่ บลจ. ต้องปฏิบัติสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
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4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม
และการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ
การคานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์
หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1
บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse
repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไป
ตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1
เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสาร
ที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท
หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญา
ซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคูส่ ัญญา (counterparty risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดาเนินการ
ตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึง
วันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรม
ที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถบังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใด
ธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินทีโ่ อนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก
reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึงปัจจัยความเสี่ยง
ของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
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ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่
คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจ
หรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอานาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (4) ของประกาศ
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating
ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
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3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์
ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดาเนินการ
โดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้ บลจ. สามารถบังคับชาระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้ไม่สามารถ
บังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นเอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็นตั๋วที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึง่ อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น
issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับ
ระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
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ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามภาคผนวกนี้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
1.5 ทองคา
1.6 น้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร
ตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อืน่ ตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอานาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ก)
ของประกาศ
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็น
ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่น
ที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
และเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives
ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 กรณี PVD บลจ. ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการ PVD
ก่อนการลงทุน โดยในการขอความยินยอมดังกล่าว บลจ. ต้องอธิบายให้คณะกรรมการ PVD เข้าใจถึง
ลักษณะและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว รวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ก่อนขอรับความยินยอมด้วย
2.3 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.3.1 derivatives on organized exchange
2.3.2 OTC derivatives ดังนี้
2.3.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ.
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives
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2.3.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE
2.4 ในกรณีที่จะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้น
ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบ
สินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้
3.1 เป็นดัชนีที่มีการกาหนดวิธีการคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ
underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาด
อย่างเป็นอิสระด้วย
3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก < 20% ของน้าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก < 35% ของน้าหนักทั้งหมด
ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราที่กาหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนาองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือเป็น
ดัชนีราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุน
ได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุน
ในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
จาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูล
อย่างทันเหตุการณ์
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3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price)
ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงาน
ของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ.
แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคานวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอ
ต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนีต้ ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน
derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สานักงานกาหนดโดยอาศัยอานาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ข) ของประกาศ
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง
การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สานักงานกาหนดโดยอาศัยอานาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง
(5) (ค) ของประกาศ
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
6.1 บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบ
ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณ
และแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการถัดไป
6.1.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที
6.1.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
6.2 กรณี PVD ที่มีนโยบายการลงทุนใน OTC derivatives เกินกว่า 20% ของ NAV ให้ บลจ.
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการ PVD ทราบถึงนโยบายการลงทุนดังกล่าวและอัตราส่วนการลงทุน
ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงสุดใน OTC derivatives นั้นตามนโยบายการลงทุน ในการขอรับความยินยอมตาม 2.2 ด้วย
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7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives
บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับ
ธุรกรรมอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิต
ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคูส่ ัญญา
ที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยง
เมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยง
มีหน้าที่ชาระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default
Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการ
ชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยง
ของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกัน
ความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย
ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่
ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สานักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกาหนดที่ทาให้สิทธิที่กาหนดไว้ในตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา
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ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีที่เป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
การลงทุนในทองคาแท่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ทองคาแท่งที่ลงทุนต้องมีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคาในประเทศไทยหรือในระดับสากล ทั้งนี้ การรับรองดังกล่าวอาจเป็นการรับรอง
ที่ทองคาแท่งหรือที่ผู้ผลิตทองคาแท่งก็ได้
2. มีราคาที่เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมในประเทศไทย
หรือในระดับสากล
ส่วนที่ 8 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. กรณีที่เป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมวายุภักษ์ ให้ บลจ. กาหนดคุณสมบัติของหน่วย private equity
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมวายุภักษ์ไว้อย่างชัดเจน โดยระบุในโครงการและเปิดเผยข้อมูล
ไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
2. กรณีที่เป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย
หรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.
ลงทุนในหน่วย private equity ได้ โดยต้องไม่มีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขที่ทาให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่า
ข้อตกลงจานวนเงินขั้นต่าที่จะลงทุน

ภาคผนวก 4-retail MF
ดกด
[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12)]

อัตราส่วนการลงทุนของ retail MF
อัตราส่วนการลงทุนตามภาคผนวกนี้ใช้สาหรับการลงทุนของ retail MF เพื่อให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. single entity limit (ไม่ใช้กับกองทุนรวมสาหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ)
2. group limit (ไม่ใช้กับกองทุนรวมสาหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมมีประกัน
กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย และกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542)
3. product limit
4. concentration limit
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสาหรับ MF ทั่วไป (ไม่รวมถึง MMF)
ตอนที่ 1.2 : อัตราส่วนการลงทุนสาหรับ MMF
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก
ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสาหรับ MF ทั่วไป
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก

3

หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือ
ข้อ 2.1

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน

2
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร
ที่รัฐบาลเป็นประกัน
5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก
ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ ≤ 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

1

2

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 20%1

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 10%2 หรือ
(2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ข้อ 4.2
หรือไม่เกิน 20% ในกรณีเป็น MF ที่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดอายุโครงการจัดการกองทุนรวมไว้อย่างชัดเจน
ในโครงการและเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว โดยมีการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561

3
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6

ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ
ทาให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของ
บริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขาย
ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

3

อัตราส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 10%3 หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

หรือไม่เกิน 15% ในกรณีเป็น MF ที่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดอายุโครงการจัดการกองทุนรวมไว้อย่างชัดเจน
ในโครงการและเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว โดยมีการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561

4
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก
ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้
≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้
มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ
ที่มีลักษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market



อัตราส่วน (% ของ NAV)

กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale ได้ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ข้อ 4.2

5
ข้อ
6.5
6.6

6.7

6.8

5

ประเภททรัพย์สิน
DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating5 อยู่ในระดับ
investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุ
ที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
private equity ที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทา
ให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน
SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้
credit rating แบบ national scale ได้ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ข้อ 4.2

6
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2
หรือข้อ 2.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

7

หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ที่สานักงานกาหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จากัดอัตราส่วน

8

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

ตอนที่ 1.2 : อัตราส่วนการลงทุนสาหรับ MMF
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก

3

หน่วย CIS ที่มีลักษณะเป็น MMF ตามที่ระบุในภาคผนวก 3
ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก



อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 15%

หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ข้อ 4.2

7
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
5 ตราสารหรือสัญญาดังนี้
5.1 ตราสารหนีท้ ี่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.1.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.1.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.1.3 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวเป็นบุคคลดังนี้
5.1.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
5.1.3.2 ธนาคารออมสิน
5.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.1.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.1.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.1.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.1.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย
5.1.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.1.3.9 บล.
5.1.3.10 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทย เป็นสมาชิก
5.1.3.11 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะ
ทานองเดียวกับบุคคลตาม 5.1.3.1 – 5.1.3.10
5.2 reverse repo
5.3 OTC derivatives
6

ตราสารอื่นใดนอกจากข้อ 1 – ข้อ 5

อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกิน 5%

8
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงิน
กับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาหนดเกีย่ วกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน
1.2 ธพ.
คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี
1.3 บง.
อายุโครงการ > 1 ปี
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit

9
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
2 ทรัพย์สินดังนี้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF
ได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้

อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 25%

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สิน
ดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วน
การลงทุนสาหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 :
อัตราส่วนการลงทุนสาหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

10
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
6 derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

6.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง
global exposure limit
(non-hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน7
จากัด net exposure ที่เกิดจาก
การลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV
6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน8
จากัด net exposure ที่เกิดจาก
การลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk :
VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี้
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR
ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”
หมายความว่า การลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์
แบบซับซ้อน (complex strategic
investment)
หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน
(exotic derivatives)

7,8

รายละเอียดของการคานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด

11
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง

อัตราส่วน
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมี
จานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทนั้น

2

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)9
ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สิน
ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนี้สิน
ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตาม
งบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้อง
เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด104ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้น
เป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

9

หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทา
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
กาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
104
รวมถึงกรณียังไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสาร
ที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง
เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.)

13
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ. เดียวกัน
เป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
4

หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra
ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5

หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property
ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

6

หน่วย private equity

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน
private equity

ภาคผนวก 4-AI
[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12)]

อัตราส่วนการลงทุนของกองทุน AI
1. อัตราส่วนการลงทุนตามภาคผนวกนี้ใช้สาหรับการลงทุนของกองทุน AI เพื่อให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.1 single entity limit (ไม่ใช้กับกองทุนรวมสาหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ)
1.2 group limit (ไม่ใช้กับกองทุนรวมสาหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ และกองทุนรวมมีประกัน)
1.3 product limit
1.4 concentration limit
2. เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามภาคผนวกนี้
2.1 “II และ HNW” หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่
2.2 ความหมายของคาว่า “ผู้มีเงินลงทุนสูง” ให้พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนสาหรับกองทุน AI ทั่วไป (ไม่รวมถึงกองทุน AI ประเภท MMF)
ตอนที่ 1.2 : อัตราส่วนสาหรับกองทุน AI ประเภท MMF
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาหนดเกีย่ วกับ single entity limit ของผู้รับฝาก
ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

2
ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสาหรับกองทุน AI ทั่วไป
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป

อัตราส่วน (% ของ NAV)
กรณีที่เสนอขาย
กรณีที่เสนอขาย
เฉพาะต่อ II และ HNW
ต่อผู้มีเงินลงทุนสูง
ไม่จากัดอัตราส่วน

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating
3

หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือ
ข้อ 2.1

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก
ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้
< 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ทีไ่ ม่ได้มีลกั ษณะ
ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 15%

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 20%

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของตราสาร
ที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 20% หรือ
(2) น้าหนักของตราสาร
ที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

3

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
กรณีที่เสนอขาย
กรณีที่เสนอขาย
เฉพาะต่อ II และ HNW
ต่อผู้มีเงินลงทุนสูง

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้
> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรือ
อยู่ในระบบของ regulated market
6

ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายใน SET หรือในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุ
ที่อาจทาให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขาย
ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของ
บริษัทดังกล่าวซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุ
ที่อาจทาให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขาย
ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้
แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้
แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 15% หรือ
(2) น้าหนักของ
ทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

4

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN
หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ
หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III
6.4.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนด
วันชาระหนี้ < 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน
ที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.2.1 หรือ
6.4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.4.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทย
เป็นสมาชิก
6.4.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ
ที่มีลักษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.4.2.3.1 –
6.4.2.3.2

อัตราส่วน (% ของ NAV)
กรณีที่เสนอขาย
กรณีที่เสนอขาย
เฉพาะต่อ II และ HNW
ต่อผู้มีเงินลงทุนสูง

5

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
6.4.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้
> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียน
หรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 DW
6.6 reverse repo
6.7 OTC derivatives
6.8 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้
6.8.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายใน SET หรือในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุ
ที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.8.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงาน
กาหนด
6.9 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพือ่ การจดทะเบียนซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private
equity ที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มี
การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.10 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2
หรือข้อ 2.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง

อัตราส่วน (% ของ NAV)
กรณีที่เสนอขาย
กรณีที่เสนอขาย
เฉพาะต่อ II และ HNW
ต่อผู้มีเงินลงทุนสูง

6

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
กรณีที่เสนอขาย
กรณีที่เสนอขาย
เฉพาะต่อ II และ HNW ต่อผู้มีเงินลงทุนสูง

IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7

หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ที่สานักงานกาหนด และมีลักษณะตาม 6.8.1

ไม่จากัดอัตราส่วน

8

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

ตอนที่ 1.2 : อัตราส่วนการลงทุนสาหรับกองทุน AI ประเภท MMF
ให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดในภาคผนวก 4-retail MF ส่วนที่ 1 ตอนที่ 1.2 โดยอนุโลม
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดในภาคผนวก 4-retail MF ส่วนที่ 2 โดยอนุโลม
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)*
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ > 1 ปี

* หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit

7
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

อัตราส่วน (% ของ NAV)

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2

ทรัพย์สินดังนี้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF
ได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และ
มีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้

รวมกันไม่เกิน 25%

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF
หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)
3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วน
การลงทุนสาหรับกองทุน AI ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit)

รวมกันไม่เกิน 15%

8
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
6 derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม
derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
การลดความเสี่ยง
(hedging)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

6.2 การเข้าทาธุรกรรม
global exposure limit
derivatives ที่มิใช่
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1
เพื่อการลดความเสี่ยง
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100%
(non-hedging)
ของ NAV
6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน2
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี้
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment)
หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic
derivatives)
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดในภาคผนวก 4-retail MF ส่วนที่ 4 โดยอนุโลม

1, 2

รายละเอียดของการคานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด

ภาคผนวก 4-PVD
ฃฃ
[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12)]

อัตราส่วนการลงทุนของ PVD
อัตราส่วนการลงทุนตามภาคผนวกนี้ใช้สาหรับการลงทุนของ PVD เพื่อให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. single entity limit
2. group limit
3. product limit
4. concentration limit
5. อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินของนายจ้างหรือกองทุนที่นายจ้างบริหาร
ในกรณีที่ PVD จะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่มี credit rating อยู่ในอันดับต่ากว่า investment grade หรือที่ไม่มี credit rating ให้ บลจ. กาหนดอัตราสูงสุด
ต่อ NAV ที่จะลงทุนในตราสารดังกล่าวไว้ในแผนการลงทุน โดยได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการ PVD
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการลงทุนด้วย ทั้งนี้ หากเป็น PVD ที่มีหลายนโยบายการลงทุน การกาหนดอัตรา
สูงสุดดังกล่าว ให้จัดทาแยกตามรายนโยบายการลงทุนด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสาหรับ PVD ทั่วไป (ไม่รวมถึง PVD ที่มีนโยบายการลงทุน
ในลักษณะเดียวกับ MMF)
ตอนที่ 1.2 : อัตราส่วนการลงทุนสาหรับ PVD ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับ MMF
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก
ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ PVD
2. derivatives on organized exchange
ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสาหรับ PVD ทั่วไป
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน

2
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
หรือข้อ 2.1

ไม่จากัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร
ที่รัฐบาลเป็นประกัน

5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก
ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ ≤ 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1

ไม่เกิน 20%1

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ข้อ 4.2

3
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเี่ ป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

6

ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
ตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัท
ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสาร
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอน
การเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

4
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก
ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเสนอขาย
ตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็นตราสารทีม่ ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้
≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้
มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ
ที่มีลักษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market

2

อัตราส่วน (% ของ NAV)

กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale ได้ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ข้อ 4.2

5
ข้อ
6.5
6.6

6.7

6.8

3

ประเภททรัพย์สิน
DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรือที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่
ทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่
อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขาย
ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้
credit rating แบบ national scale ได้ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ข้อ 4.2

6
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2
หรือข้อ 2.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าว
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

7

หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ที่สานักงานกาหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จากัดอัตราส่วน

8

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

ตอนที่ 1.2 : อัตราส่วนการลงทุนสาหรับ PVD ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับ MMF
ให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดในภาคผนวก 4-retail MF ส่วนที่ 1 ตอนที่ 1.2 โดยอนุโลม
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดในภาคผนวก 4-retail MF ส่วนที่ 2 โดยอนุโลม

7
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ทรัพย์สินดังนี้
1.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน
ได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
1.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และ
มีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
1.3 total SIP ตามข้อ 4

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%

2

reverse repo

ไม่เกิน 25%

3

securities lending

ไม่เกิน 25%

443 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วน
การลงทุนสาหรับ PVD ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

43

รวมกันไม่เกิน 15%

หลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนสาหรับทรัพย์สินตามข้อ 4 มิให้นามาใช้บังคับกับการลงทุนของ PVD
ในทรัพย์สินดังกล่าวซึ่ง บลจ. มีการควบคุมอัตราส่วนการนาเงินสะสมและเงินสมทบสาหรับสมาชิกแต่ละราย
ของ PVD เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศสานักงานว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่มี
การควบคุมอัตราส่วนการลงทุนสาหรับสมาชิกแต่ละราย

8
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
554 ทรัพย์สินดังนี้65
5.1 หน่วย property
5.2 หน่วย infra
5.3 หน่วย private equity
5.4 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือ
ข้อ 2.2 ที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกจาก
ทรัพย์สินตามภาคผนวก 3
5.5 หน่วย CIS ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะกองทุนรวม
ทรัพย์สินทางเลือก ทั้งนี้ ที่มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สิน
ตาม 5.1, 5.2 หรือ 5.3 หรือหน่วย CIS ที่มีนโยบายการลงทุน
ในลักษณะกองทุนรวมผสมที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ
กองทุนรวมดังกล่าว
5.6 หน่วย CIS ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะกองทุนรวม
ทรัพย์สินทางเลือก (นอกเหนือจากหน่วย CIS ตาม 5.5 และ 5.7)
หรือหน่วย CIS ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะกองทุนรวม
ผสมที่มีลักษณะเช่นเดียวกับกองทุนรวมดังกล่าว
5.7 หน่วย CIS ที่มีการลงทุนในทองคาแท่ง
5.8 derivatives หรือ SN ที่มี underlying ในทองคา น้ามันดิบ
หรือสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ
5.9 total SIP ตามข้อ 4
5.10 ทรัพย์สินอื่นที่สานักงานกาหนดโดยอาศัยอานาจ
ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (2) ของประกาศ

54

อัตราส่วน (% ของ NAV)
กรณีเป็นทรัพย์สินตาม 5.1 – 5.10
รวมกันไม่เกิน 30%
และ
กรณีเป็นทรัพย์สินตาม 5.6 – 5.10
รวมกันไม่เกิน 15%

หลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนสาหรับทรัพย์สินตามข้อ 5 มิให้นามาใช้บังคับกับการลงทุนของ PVD
ในทรัพย์สินดังกล่าวซึ่ง บลจ. มีการควบคุมอัตราส่วนการนาเงินสะสมและเงินสมทบสาหรับสมาชิกแต่ละราย
ของ PVD เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศสานักงานว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่มี
การควบคุมอัตราส่วนการลงทุนสาหรับสมาชิกแต่ละราย
65
กรณีที่จะลงทุนในทรัพย์สินตาม 5.1 - 5.8 มากกว่า 15% ของ NAV ของ PVD บลจ. ต้องได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการ PVD ก่อนการลงทุน

9
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
6 derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม
derivatives
ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการลดความเสี่ยง
(hedging)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

6.2 การเข้าทาธุรกรรม
global exposure limit
derivatives ที่มิใช่
6.2.1 กรณี PVD ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน75
เพื่อการลดความเสี่ยง
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100%
(non-hedging)
ของ NAV
6.2.2 กรณี PVD มีการลงทุนแบบซับซ้อน86
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ PVD ต้องเป็นดังนี้
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment)
หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic
derivatives)

7, 85

รายละเอียดของการคานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด

10
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง

อัตราส่วน
< 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท

2

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)9
ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สิน
ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนี้สิน
ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตาม
งบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้น
จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
(แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่
เปิดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด107
ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนีข้ องผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสาร
ที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง

9

หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทา
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
กาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
107
รวมถึงกรณียังไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

11
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.)

ส่วนที่ 5 : อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินของนายจ้างหรือกองทุนที่นายจ้างบริหาร
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ทรัพย์สินดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่นายจ้างหรือกลุ่มกิจการของนายจ้าง
เป็นผูม้ ีภาระผูกพัน แต่ไม่รวมถึงนายจ้างหรือกลุ่มนายจ้าง
ที่เป็นรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานของรัฐบาลไทย

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15%

12
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
1.2 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีวัตถุประสงค์
ในการนาเงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยนั้น ไปลงทุน
ในทรัพย์สินของนายจ้างหรือกลุ่มกิจการของนายจ้าง
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี > 65% ของ NAV ของแต่ละ
กองทุนที่ออกหน่วยดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)

(ไม่ใช้กับ PVD ประเภทที่มีนายจ้าง > 1 ราย และมีจานวน
นายจ้างที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน < 2 ใน 3 ของจานวน
นายจ้างทั้งหมด)
2

หน่วย CIS หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีนายจ้าง
เป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ สาหรับกรณีที่เป็นการลงทุน
ของ PVD ในประเภทดังนี้
2.1 PVD ประเภทที่มีนายจ้างรายเดียว
2.2 PVD ประเภทที่มีนายจ้าง > 1 ราย
และ NAV ของนายจ้างที่เป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
ดังกล่าวมีจานวน > 50% ของ NAV ของ PVD นั้น

ไม่เกิน 15%

ดกด

ภาคผนวก 4-VAYU
[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12)]

อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์
อัตราส่วนการลงทุนตามภาคผนวกนี้ใช้สาหรับการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. single entity limit
2. group limit
3. product limit
4. concentration limit
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)*
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป

3

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2561
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
หรือข้อ 2.1

ไม่จากัดอัตราส่วน

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร
หรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์
2. derivatives on organized exchange

2
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร
ที่รัฐบาลเป็นประกัน

5

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก
ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ < 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตามข้อ 5.2.1 หรือ
ข้อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
1

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2561
ไม่เกิน 20%1

ไม่เกินอัตราดังนี้
แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 20% หรือ
(2) น้าหนักของ
ตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark
+ 5%

ไม่เกินอัตราดังนี้
แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของ
ตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark
+ 5%

หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ข้อ 4.2

3
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2561

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเี่ ป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
6

ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.1.1 มีการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง
ตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนการเป็น
หลักทรัพย์ซื้อขายใน SET )
6.1.2 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย
ตามข้อ 6.1.1
6.2 ตราสารทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.2.1 มีการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสาร
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2.2 ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของ
บริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET ของตลาดซื้อขาย

กรณีเป็นทรัพย์สินตาม 6.1 – 6.7
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

กรณีเป็นทรัพย์สิน
ตาม 6.2 – 6.7
รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 15% หรือ
(2) น้าหนักของ
ทรัพย์สิน
ที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

กรณีเป็นทรัพย์สิน
ตาม 6.2 – 6.7
รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของ
ทรัพย์สิน
ที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

4
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2561

หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มกี าร
เพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย
ตามข้อ 6.2.1
6.3 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.3.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก
ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III
6.3.2 มี credit rating 2 อยู่ในระดับ investment grade
6.3.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.3.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.3.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.3.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้
< 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้
มีลักษณะตามข้อ 6.3.3.1 หรือข้อ 6.3.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.3.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – ข้อ 5.2.3.9

2

กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale ได้ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ข้อ 4.2

5
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2561

6.3.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
6.3.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ
ที่มีลักษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.3.3.3.1 – ข้อ 6.3.3.3.2
6.3.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.5 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.6 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.6.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุ
ที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.6.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด

3

กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้
credit rating แบบ national scale ได้ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ข้อ 4.2

6
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2561

6.7 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2
หรือ ข้อ 2.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7

หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ที่สานักงานกาหนด และมีลักษณะตามข้อ 6.6.1

ไม่จากัดอัตราส่วน

8

หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง
IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)

รวมกันไม่เกิน 25%

9

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 8 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

7
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงิน
กับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 30% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 10%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาหนดเกีย่ วกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมวายุภักษ์ได้รับโอน
กรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending หรือ derivatives)
** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์
ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
2 ทรัพย์สินดังนี้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวม
วายุภักษ์ได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไข
ให้กองทุนรวมวายุภักษ์สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และ
มีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้

อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 25%

3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 9 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลักษณะตามข้อ 6.3.3 และข้อ 6.3.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

9
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
6 derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การลดความเสี่ยง (hedging)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

6.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง
global exposure limit
(non-hedging)
6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน4
จากัด net exposure ที่เกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน
100% ของ NAV
6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน5
จากัด net exposure ที่เกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk :
VaR) ของ MF ต้องเป็นดังนี้
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR
ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”
หมายความว่า การลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี
กลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex
strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่มีความซับซ้อน (exotic
derivatives)

4 ,5

รายละเอียดของการคานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด

10
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง

อัตราส่วน
ต้องมีจานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่รวมกรณีที่เป็นการได้หุ้นมาเนื่องจากการ
รับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น)

2

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)696
ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สิน
ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและ
ยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนี้สินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูล
ที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด7 ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนีข้ องผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่
ในกรณีที่ผ้อู อกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสาร
ที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้

6

7

หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทา
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
กาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
รวมถึงกรณียังไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร
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ข้อ

3

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง
เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มกี ารยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ
(อัตราส่วนตามข้อ 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 1. – ข้อ 9.)

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ. เดียวกัน
เป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra
ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

5

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน
Property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุน
ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

ภาคผนวก 5
[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12)]

การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน
การคานวณตามเอกสารนี้ให้ใช้พิจารณาประกอบกับสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุน
ที่กาหนดในภาคผนวก 2 และอัตราส่วนการลงทุนในภาคผนวก 4-retail MF ภาคผนวก 4-AI ภาคผนวก 4-UI
ภาคผนวก 4-PVD และภาคผนวก 4-VAYU โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 : การคานวณสัดส่วนนโยบายการลงทุนกรณีมีการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่มีความเสี่ยงด้าน FX
ในการคานวณ net exposure ตามการจัดแบ่งประเภทกองทุน หากตราสารหรือสัญญาที่จัดอยู่
ในส่วนของการคานวณดังกล่าวมีความเสี่ยงด้าน FX และได้มีการลดความเสี่ยง FX ไว้แล้ว บลจ.สามารถ
นาผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการลดความเสี่ยงด้าน FX ที่เกิดจากตราสารหรือสัญญานั้นมารวมคานวณ
เพื่อผลในการพิจารณาสัดส่วน net exposure ตามนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น ๆ ได้
ส่วนที่ 2 : วิธีคานวณ single entity limit และ group limit กรณีทั่วไป
1. ให้คานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยพิจารณาจากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นหลัก
แต่หากมีบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญาด้วย บลจ. อาจเลือกคานวณอัตราส่วนการลงทุน
โดยพิจารณาที่บุคคลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ไม่เกินจานวนภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญาที่บุคคลดังกล่าว
เข้าผูกพัน
2. เมื่อมีการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซึ่งมีการคานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม 1. แล้ว
หากจะมีการลงทุนเพิ่มเติมในตราสารหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีการคานวณตาม 1. อีก
ไม่ว่าในฐานะผู้ออก คู่สัญญา หรือผู้มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญา ให้นาอัตราที่ได้คานวณตาม 1.
สาหรับทุกประเภทตราสารและสัญญา และทุกความเกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อคานวณ
อัตราส่วนการลงทุนที่เหลือที่ยังสามารถลงทุนเพิ่มเติมได้
ส่วนที่ 3 : วิธีคานวณ single entity limit และ group limit ตามประเภทตราสารหรือสัญญา (เฉพาะกรณี)
1. ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ให้พิจารณาเสมือนว่ากองทุนได้ลงทุนโดยตรงใน underlying ของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
และให้นามูลค่าของ underlying (มูลค่าของ underlying เท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่กองทุน
มีการลงทุน) มาคานวณเป็นอัตราส่วนการลงทุน single entity limit และ group limit ของผู้ออก underlying
โดยจะไม่คานวณอัตราส่วนการลงทุนที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ก็ได้

2
2. share warrants และ TSR
ให้นามูลค่าหุ้นที่รองรับตามสมการดังนี้ของ share warrants หรือ TSR มาคานวณเป็น
single entity limit และ group limit ของผู้ออก share warrants หรือ TSR โดยถือเสมือนว่ากองทุนได้ลงทุน
ในหุ้นที่รองรับนั้นโดยตรง
มูลค่าหุ้นที่รองรับ = market price ของหุ้น x delta ของ share warrants (หรือ TSR แล้วแต่กรณี)
3. DW
3.1 ให้นามูลค่าที่ผู้ออก DW มีหน้าที่ต้องชาระตาม DW มารวมคานวณเป็น single entity limit
และ group limit ของผู้ออก DW โดยใช้วิธีการเดียวกับ derivatives ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
โดยอาศัยอานาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ง) ของประกาศ
3.2 ให้นามูลค่า underlying ของ DW มาคานวณเป็น single entity limit และ group limit
ของผู้ออก underlying โดยถือเสมือนเป็นการลงทุนใน underlying โดยตรง โดยใช้วิธีการเดียวกับ derivatives
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนดโดยอาศัยอานาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (จ) ของประกาศ
4. SN
4.1 กรณีที่ผู้ออก SN เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (special purpose vehicle : SPV) และ SPV ดังกล่าว
นาเงินที่ได้จากการเสนอขาย SN ไปซื้อทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันของ SN ให้ บลจ. สามารถนาทรัพย์สิน
ที่เป็นหลักประกันของ SN ดังกล่าวมาคานวณเป็น single entity limit และ group limit แทนการคานวณจาก
SPV ได้
ในกรณีที่ บลจ. ประสงค์จะนาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของ SN มาคานวณเป็น single
entity limit และ group limit แทนการคานวณอัตราส่วนดังกล่าวจาก SPV บลจ. ต้องจัดให้บุคคลที่ประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมายและไม่ใช่ผู้ออก SN นั้นรับรองเป็นเอกสารว่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้นเป็น
ทรัพย์สินที่มีผลบังคับได้ตามกฎหมายโดยคานึงถึงสภาพของหลักประกันแต่ละประเภท สามารถดารงได้
ตลอดอายุของ SN และไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันที่อาจเกิดจากโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์อื่น
(specific and perfect collateral) ซึ่งลักษณะดังกล่าวต้องดารงอยู่ตลอดอายุของ SN
4.2 กรณีที่ SN มีข้อกาหนดให้ความเสี่ยงของการชาระหนี้ตาม SN ขึ้นกับความเสี่ยงของคู่สัญญา
ของ derivatives ที่เป็นองค์ประกอบของ SN ในการคานวณ single entity limit และ group limit ตาม SN
ดังกล่าวให้ บลจ. คานวณเป็น single entity limit และ group limit ที่คู่สัญญาตาม derivatives ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
5. หน่วย infra และหน่วย property
ในกรณีที่หน่วยดังกล่าวมีลักษณะดังนี้ประกอบกัน ให้นามูลค่าของหน่วยดังกล่าวรวมคานวณ
เป็น single entity limit และ group limit ของบุคคลที่เป็นเจ้าของ ผู้ที่จาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิ
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือให้เช่า
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อสังหาริมทรัพย์แก่กองทุน property ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสาคัญกับบุคคลดังกล่าว
5.1 ผลประโยชน์ที่ผู้ถือหน่วย infra หรือหน่วย property จะได้รับขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการบริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรืออสังหาริมทรัพย์ โดยเจ้าของ ผู้ที่จาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า
หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างมีนัยสาคัญกับบุคคลดังกล่าว
5.2 จานวนหน่วย infra หรือหน่วย property มากกว่าหรือเท่ากับ 10% ของจานวนหน่วย
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ออกตราสารดังกล่าว ถูกถือโดยเจ้าของ ผู้ที่จาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า
หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างมีนัยสาคัญกับบุคคลดังกล่าว
6. derivatives
6.1 กรณี single entity limit และ group limit ของคู่สัญญา ให้คานวณมูลค่าตามหลักเกณฑ์
ที่สานักงานกาหนดโดยอาศัยอานาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ง) ของประกาศ มารวมคานวณเป็น single
entity limit และ group limit ของคู่สัญญา OTC derivatives
6.2 กรณี single entity limit และ group limit ของผู้ออก underlying ให้นามูลค่าของ
underlying มาคานวณเป็นอัตราส่วนการลงทุน single entity limit และ group limit ของผู้ออก underlying
โดยพิจารณาเสมือนว่ากองทุนได้ลงทุนใน underlying นั้นโดยตรง (ในกรณีของ SN ให้นามูลค่าของ
underlying ของการลงทุนใน SN รวมคานวณใน single entity limit และ group limit ของผู้ออก underlying
ดังกล่าวด้วย) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนดโดยอาศัยอานาจตามข้อ 10 วรรคหนึง่ (5) (จ)
ของประกาศ
ในกรณีที่ underlying เป็นดัชนีตามภาคผนวก 3 ส่วนที่ 6 ข้อ 3.2.3 ให้นามูลค่าของ
ตราสารหรือสัญญาที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าวมาคานวณเป็น single entity limit และ group limit
ของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเสมือนว่ากองทุนได้ลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรง
7. securities lending
ให้นามูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมมาคานวณเป็น single entity limit และ group limit ของผู้ออก
หลักทรัพย์ที่กองทุนให้ยืม โดยไม่ต้องคานวณอัตราส่วนการลงทุนที่ผู้ยืมหลักทรัพย์
ทั้งนี้ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมที่ใช้ในการคานวณข้างต้น ให้ใช้ market price ของหลักทรัพย์
ที่ให้ยืม
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8. reverse repo
8.1 กรณีมูลค่าหลักประกันของ reverse repo มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าของ reverse repo
การคานวณอัตราส่วนการลงทุนให้คานวณที่ผู้มีภาระผูกพันในการชาระหนี้ตามหลักประกันโดยไม่ต้อง
คานวณอัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา reverse repo ก็ได้
8.2 กรณีมูลค่าหลักประกันของ reverse repo มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าของ reverse repo
การคานวณอัตราส่วนการลงทุนให้คานวณที่ผู้มีภาระผูกพันในการชาระหนี้ตามหลักประกันตามมูลค่า
ของหลักประกัน และให้คานวณอัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา reverse repo ตามมูลค่าที่เป็นส่วนต่าง
ระหว่างมูลค่าของ reverse repo กับมูลค่าหลักประกัน
8.3 กรณีกองทุนลงทุนใน reverse repo หลายสัญญา โดยคู่สัญญาของ reverse repo เหล่านั้น
เป็นบุคคลเดียวกัน การพิจารณามูลค่าหลักประกันเทียบกับมูลค่า reverse repo เพื่อการปฏิบัติตาม 8.1
หรือ 8.2 จะพิจารณาเป็นรายสัญญาก็ได้ หรือจะพิจารณาเป็นมูลค่ารวมของทุกสัญญารวมกันก็ได้
8.4 การพิจารณามูลค่าของ reverse repo ให้ใช้มูลค่าตามสัญญารวมกับผลประโยชน์
ที่กองทุนพึงได้รับจากหลักประกัน ณ วันที่คานวณ
9. หน่วย private equity
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ว่าจะมี
การลงทุนเพิ่มเติม ให้นามูลค่าเงินลงทุนที่เข้าผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าว (committed capital) ทั้งจานวน
มารวมคานวณเป็นอัตราส่วนการลงทุน single entity limit และ product limit ของหน่วย private equity ด้วย
ส่วนที่ 4 : วิธีคานวณ product limit กรณี derivatives securities lending และ reverse repo
1. กรณี derivatives
1.1 ให้คานวณ global exposure limit ของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
โดยอาศัยอานาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ง) ของประกาศ ทั้งนี้ ให้นามูลค่าการลงทุนใน (1) DW
(2) share warrants (3) TSR และ (4) SN เฉพาะส่วนที่เป็น derivatives แฝง รวมคานวณใน global
exposure limit ดังกล่าวด้วย
1.2 ในกรณีที่ derivative (รวมถึง SN ในส่วนที่เป็น derivatives แฝง) มี underlying
เป็น total SIP (total SIP ของ MF หรือ PVD แล้วแต่กรณี) หรือทรัพย์สินตามภาคผนวก 4-PVD
ส่วนที่ 3 ข้อ 5 ให้นามูลค่าของ underlying ของ derivatives มาคานวณ product limit โดยถือเสมือนว่า
กองทุนได้ลงทุนใน underlying นั้นโดยตรง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนดโดยอาศัยอานาจ
ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (จ) ของประกาศ
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2. กรณี securities lending
ให้คานวณมูลค่า securities lending โดยใช้ market price ของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมรวมกับ
ผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากหลักทรัพย์ดังกล่าวจนถึงวันที่คานวณ
3. กรณี reverse repo
ให้คานวณมูลค่า reverse repo โดยใช้ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
ค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo รวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo นั้น
ส่วนที่ 5 : อื่น ๆ
1. ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามภาคผนวก 2 การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บลจ.
อาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ
1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคาสั่งขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก
หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
2. ในกรณีที่กองทุนได้ลงทุนในทรัพย์สินใด ๆ โดยอยู่ระหว่างรอรับมอบทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ บลจ. คานวณสัดส่วนการลงทุนโดยถือเสมือนว่ากองทุนได้มีการลงทุนในทรัพย์สินนั้นแล้ว
3. กรณีที่เป็นการลงทุนของกองทุน buy & hold บลจ. สามารถเลือกคานวณอัตราส่วนการลงทุน
สาหรับทรัพย์สินที่ลงทุน โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่มีการลงทุนก็ได้
4. ในการพิจารณาเลือกใช้ credit rating เพือ่ ประโยชน์ในการคานวณอัตราส่วนการลงทุน
ให้ บลจ. ปฏิบัติดังนี้
4.1 กรณีที่ผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถใช้ national scale ได้ เว้นแต่
กรณีเป็นตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ให้ใช้ international scale เท่านัน้
4.2 กรณีที่ผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศหรือเป็นการเสนอขายในต่างประเทศ
ให้ใช้ international scale ทั้งนี้ บลจ. อาจเลือกใช้ national scale ที่จัดทาโดย CRA ที่อยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของหน่วยงานกากับดูแล CRA ในต่างประเทศนั้นได้ต่อเมื่อเป็นการลงทุนในประเทศที่มี sovereign
rating อยู่ในระดับ investment grade โดยให้ปรับลด single entity limit ลงเหลือไม่เกิน 10% ของ NAV
4.3 กรณีที่ผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยู่ต่างประเทศและได้เสนอขายตราสารในประเทศไทย
สามารถใช้ national scale ได้
5. ในการคานวณ concentration limit ของ PVD ที่มีหลายนโยบายการลงทุน ให้ บลจ. คานวณ
ตามรายกองทุน (ไม่คานวณแยกตามรายนโยบายการลงทุน)

