
การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสจ�านวน 41 กองทุน

	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 แอสเซท	พลัส	 จ�ากัด	 ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสจ�านวน	 41	 กองทุนขอแจ้งให้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า	บริษัทฯ	ได้รับค�ารับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน	และได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	 

เมื่อวันที่	 10	 มกราคม	 2560	 ให้แก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสจ�านวน	 41	 กองทุน	 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทน.	87/2558		เรื่อง	การลงทุนของกองทุน	ลงวันที่	17	ธันวาคม	2558	ในหัวข้อหลักดังนี้คือ	

	 1.	 ค�าจ�ากัดความ	/ค�านิยาม

	 2.	 ข้อ	3.4	 ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ

	 3.	 ข้อ	3.13.1	 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น	หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ

	 4.	 ข้อ	3.13.2	 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น	หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ

	 5.	 ข้อ	3.14		 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

 รายชื่อกองทุนรวมที่แก้ไขจ�านวน 41 กองทุน

1.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้	(ASP) 22.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์	4/4	(ASP-	TRIGGER4/4)

2.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้	2	(ASP2) 23.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสSET50	(ASP-SET50)

3.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์	(ASP-THBOND) 24.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส	Strategic	(	ASP-STRATEGIC)

4.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม	1	(ASP-MMF1) 25.กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออพพอร์ทูนิตี้	1	(ASP-OPPORTUNITY1)

5.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม	2	(ASP-MMF2) 26.กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์	9	(ASP-STARS9)

6.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	(ASP-FRF) 27.กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอเชีย่นสเปเชยีลซทิทูเอชัน่ส์	(ASP-ASIAN)

7.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหนี้	4	(ASP-ACFIXED4) 28.กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค	(ASP-BRIC)

8.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์	2	(ASP-TFIXED2) 29.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า	(ASP-CHINA)

9.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์	3	(ASP-TFIXED3) 30.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสซีเอสไอ	300	(ASP-CSI300)

10.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์	4	(ASP-TFIXED4) 31.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้	(ASP-EUPROP)

11.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์	5	(ASP-TFIXED5) 32.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรป	(ASP-EUROPE)

12.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์	7	(ASP-TFIXED7) 33.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู	(ASP-EUROPE	VALUE)

13.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์	9	(ASP-TFIXED9) 34.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น	(ASP-GAF)

14.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	(ASP-ERF) 35.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์	(ASP-GOLD)

15.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสก�าไรปันผล	(ASP-GDF) 36.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ	(ASP-HSI)

16.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีก�าไร	(ASP-GLTF) 37.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท	(ASP-NGF)

17.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว	(ASP-LTF) 38.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ	225	(ASP-NKY225)

18.	กองทุนเปิดแอสเซทพลสัหุ้นผสมตราสารหน้ีเพ่ือการเลีย้งชพี	(ASP-MRF) 39.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์	(ASP-OIL)

19.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม4	(ASP-PRIME4) 40.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี	500	(ASP-S&P500)

20.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม5	(ASP-PRIME5) 41.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้	11	(ASP-AIF11)

21.	กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย	(ASP-THEQ)

 

	 ท้ังน้ี	 การแก้ไขโครงการดังกล่าวจะมีผลต้ังแต่วันที่	 16	 มกราคม	 2560	 เป็นต้นไป	 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขโครงการได้ท่ี	 

www.assetfund.co.th	หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ	Asset	Plus	Customer	Care	โทรศัพท์	0-2672-1111

 ประกาศ ณ วันที่ 27มกราคม 2560

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ�ากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำากัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4480 www.assetfund.co.th



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., ม ีderivatives)   

1 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
ค ำจ ำกดัควำม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสตราสารหนี,้ ตราสารหนี้ 2 
  
โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้, 
ตราสารหนี้ 2 
 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จ ากดั  
 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน  
 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน  
 
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย  หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.
9/2555 ว่าดว้ยการก าหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถงึ บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุน
รวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วแตก่รณี 
ของกองทุน  

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสตราสารหนี,้ ตราสารหนี้ 2 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการ
บัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดให้จัดท างบ
การเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตร 
สกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชยีระยะที่สอง (Asian Bond 
Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting 
of East Asia and Pacific Central Banks 
(EMEAP) 

“กองทุนรวม
วายุภักษ์” 

กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อ
น าเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุน
ในหลักทรัพย์ของกิจการท่ีได้รับความเสียหาย
โดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมือ่วันที่ 26 

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ข้อ 3.6, 3.7 
และตำม
ประกำศ ทน.
87/2558 
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 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน  
 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  
 
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหนว่ยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก  
 
หนังสือรับรองสิทธิ หมายถงึ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีนหน่วยลงทุน 
เมื่อสิ้นวันท่ีค านวณนั้น โดยค านวณมูลคา่หน่วยลงทุนเป็นตวัเลขที่มี
ทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่ง
จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัท่ีมีหุ้นจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

ธันวาคม พ.ศ. 2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
(Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของ
ทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของ
กองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุน
ดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
แต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra 
ที่จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสตเ์พื่อ
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บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถงึ บริษทัท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย  
 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างองิไทย (depositary receipt)  
 
หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ 
 
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปท่ี
ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเขา้ถือหลักทรัพยเ์พือ่ครอบง ากิจการ  
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตัง้แตว่ันท่ีราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องจนถงึปัจจุบัน  
 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงิน
ซึ่งมมีูลค่าเท่ากับส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนท่ีถกูต้องแทนการเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุน  
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ 
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน
จ ากดั  

ธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้ง

ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์
หลักในการลงทุนในลักษณะท านองเดยีวกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่
ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะจัดตัง้
ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity 
Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่น
รูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการ
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กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ที่สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดเกี่ยวกบัการจัดท างบการเงินรวม  
 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบี้ย
เงินใหกู้้ยืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
และจดทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีัตถุประสงค์
เพื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์ 
 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
 
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิม่เติม  
มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อรวมผลประโยชน์ท่ีกองทุนพงึได้รบัจาก
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มกีารค านวณ 

 

เก็งก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่
ด้วยธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงว่าดว้ยการ
รับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะ
ที่เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคูสั่ญญาที่
เทียบเคยีงไดก้ับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้น
จากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงไดก้ับผู้รับฝากได้
เต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลาย
ชนิด 
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“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อน
อัตราเงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็น
หุ้นได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวง

การคลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มภีาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง 
ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้
ออกหรือผู้ค้ าประกัน แต่ไม่รวมถงึตราสารท่ีออก
โดยองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่
มีการอา้งองิจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ในตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
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ต่างประเทศ” ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย 

2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง
ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการ
ไม่อาจใช้ดุลยพินจิในการจดัการซื้อขายเป็น
ประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่
จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือ
ได้รับการอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
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 รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่

มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่
มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ทีม่ีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกนั แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาต

ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและ
ได้รับการยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
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1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่
ด้วยหลักเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่ราย
ย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
และกองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสตเ์พื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์
หลักในการลงทุนในลักษณะท านองเดยีวกับ
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่า
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับ
สังหาริมทรัพยซ์ึ่งอยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึง
ดังนี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่
ด้วยหลักเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวม
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อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่
จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบ
ของดัชนีทีม่ีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและ
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้
เสียในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
เว้นแต่ทีก่ าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 
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ส่วนท่ี 5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญา
ฝ่ายหนึ่งซึง่มีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงินให้แก่
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตกุารณ์ที่มีผลต่อ
การช าระหนี ้(credit event) ของทรัพย์สินท่ีได้รับ
การประกันความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือ
ค่าธรรมเนียมส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการ
ช าระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือ
สัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็น
การประเมินความสามารถในการช าระหนี้ตาม
ตราสารหรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตรา
สารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตรา
สารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 
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  organized 
exchange” 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 

“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative 
Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักใน
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการท่ี
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่า
กองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจดัตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ 
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โดยการน าอัตราสว่นการลงทุนในแต่ละบริษัทท่ี
อยู่ในกลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะ
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไป
ในครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 
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“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการ
ลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตรา
สารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างองิอยูก่ับ
ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงใน
ทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation 
category & obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญา
ซื้อขายลว่งหน้า” ในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลว่งหน้า พ.ศ. 
2546 
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“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย 
derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภท
ทรัพย์สิน 

“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual 
Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP, ASP2 (มีลง ตปท., ม ีderivatives)   

15 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and 
Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่
ผู้ออกตราสารมถีิ่นที่อยู ่ซึง่เป็นการประเมินความ
เส่ียงในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของ
ประเทศนั้น 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond 
Market Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
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“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

   

1.11 ลกัษณะกำร
เสนอขำย : 

 เสนอขายในไทย ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 

3.4 ลักษณะพิเศษ ------ (ASP1) / กองทุนรวมท ีมีการกระจายการลงทุนน้อยกวา่เกณฑ์
มาตรฐาน (Specific Fund) (ASP2) 

------ (ASP1) / ----- (ASP2) ให้สอดคลอ้ง
กับประกำศ 
ทน.87/2558 
ซึ่งไม่มี 
specific fund 
แล้ว 

3.5 ประเภทกองทุน
ตำมกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ : 
 
กำรก ำหนดสัดส่วน
กำรลงทนุใน
ต่ำงประเทศ : 
 

ลงทุนในตา่งประเทศบางส่วน 
 
 
 
 
 
 

กองทุนที่ลงทุนแบบมคีวามเส่ียงทั้งในและตา่งประเทศ 

 

ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตา่งประเทศ 

 

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 
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ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทนุในต่ำงประเทศ 
: 

50.00  50.00  

3.6.1. ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอืน่ที่
จะลงทนุในประเทศ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย 
(.............................................................) 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแตใ่นกรณทีี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ

เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่น 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารหนี ้

           1.2.1 ตราสารภาครฐั อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร             

           1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

           1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

           1.2.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 

           1.2.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้

           1.2.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

           1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6 

ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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     1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เปน็อัตราแลกเปลี่ยน

เงิน 

     1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

     1.5 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยมืเป็น

ตราสารหนี ้          

     1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกีารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน

สามารถลงทุนได้ 

    1.7 ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน  

ทั้งนี้ หากมกีารใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนเป็นหุน้โดยกองทุนรวม

ได้รับหุ้นน้ันมา บริษัทจัดการตอ้งจ าหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีกองทุน

รวมได้รับหุ้นน้ัน โดยในระหวา่งชว่งระยะเวลาดงักล่าว มิใหถ้ือวา่บริษัทจัดการมกีาร

ลงทุนในหุ้นดังกล่าว   

    1.8 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ1.1 -1.7 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ

ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุนใน

ตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียนมือ

แต่กองทุนไดด้ าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกีารท่ี
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กฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 

หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ

หลักเกณฑใ์นการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ

ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 

สามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund)นั้น 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป

ตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund)

นั้น  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 
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MF (investing fund) นั้น 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถกู

ลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ชก่องทุนรวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้

ตามกฎหมายไทย 
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1.1 ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) 

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.) 

1.3 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) 

1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

1.5 บริษัทประกันภัย 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1.7 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร

แห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟู) 

1.8 นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วนัรับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอยา่ง

หน่ึงดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
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2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ 

หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหนี้ดงักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสาร

หน้ี หรือท่ีมีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดย

ตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บรษิัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo 

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของ
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กองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไปตาม

สมการการ ค านวณตามวธิีการดงันี้  

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  

ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์

หรือตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ดังนี ้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount 

rate)) 

4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 

4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คูสั่ญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ให้แกก่องทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ

หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว

ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อลดลงกวา่สมการใน 

4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) 

เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า 

และมีการก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสัญญาซึง่ได้ก าหนดโดยพจิารณาถึงปจัจยัความ

เส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไมด่ าเนินการตาม 4.4.2 
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ก็ได ้

4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo 

จนถึงวันที่มีการค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo  

ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ับคู่สญัญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถ

บังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือ

ทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6 discount rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านงึถงึปัจจยั

ความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรพัย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี้ 

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ SBL 

โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยมื ผู้ยืมต้องเป็นบุคคล

ดังนี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2 ธปท. 

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 
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1.7 บล. 

1.8 บริษัทประกันชวีิต 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้

3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
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3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน

หลักทรัพย์ให้แกก่องทุน  

3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก

หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้

ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 

ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน

ทรัพย์สินดังนี ้

3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็น

ผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่

วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 

อย่างใดดังนี ้
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3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของ

สัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว์่า

ด้วยข้อก าหนดเกีย่วกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพยแ์ละหลักประกันใน

ธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลักทรพัย์ 

ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังนี้ 

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2 อัตราดอกเบีย้ 

1.3 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 

ในกรณีท่ี สัญญาซื้อขายลว่งหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 

หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา

ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ 

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า ตัวแปร 

หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดชันดีังกล่าว ต้องเป็นที่

ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย  
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2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1 กองทุนได้ระบเุกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ 

derivatives ที่จะลงทุนไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้ 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น 

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives 

หรือผู้ค้า derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นนติิ

บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลโดย

หน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเ่ป็นสมาชิกสามัญของ 

IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE 

2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 

สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิ

รับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินคา้นั้นก็ตาม 

3. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover 

rule) บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน

จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 

ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน

ก าหนด 
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4. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับทรัพย์สิน

ที่จะลดความเส่ียงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงาน

ก าหนด 

5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัท

จัดการทราบทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็น

วันหยุดท าการของ บริษัทจดัการให้ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมภายในวันท าการ

ถัดไป 

5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ 

ให้คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงค านวณและแจ้งมูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัท

จัดการทราบทันท ี

5.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้อง

ขอได้ 

3.6.2. ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอืน่ที่
จะลงทนุใน
ต่ำงประเทศ : 
 

 บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เหน็ชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
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ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
 

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดังกล่าวต้อง
เสนอขายหรือเป็นการท าสัญญาในประเทศทีม่ีหน่วยงานก ากับดแูลด้านหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัททีจ่ัดตัง้
และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจกัรกัมพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS) เป็นต้น 
 
ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินตา่งประเทศทั่วไป 
1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่
     1.1 เงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก   
     1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
           1.2.1 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร  
           1.2.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
           1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 
           1.2.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 
           1.2.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้
           1.2.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
           1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6 
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
      1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เปน็อัตราแลกเปล่ียน
เงิน 
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      1.4 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ต่างประเทศ ทีม่กีารลงทุนในทรพัย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้       
      1.5 ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน       
      1.6 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ1.1 - 1.5 ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  
2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุนใน
ตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียนมือ
แต่กองทุนไดด้ าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกีารท่ี
กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 
การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 
 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ 
ต้องมคีุณสมบัติและหลักเกณฑใ์นการลงทุนดงันี ้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ
ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนท่ี 1 ข้อ 2.1-2.3  
2. เป็นหน่วยชองกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เปน็ดังนี ้
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2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
ก ากับดูแลด้านหลักทรัพยแ์ละตลาดซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS Operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับ
ดูแลท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 
3. ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุ้มครอง 
ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ  ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่ส านักงานก าหนด 
4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมี
การจ ากัดการกูย้ืมไวเ้ฉพาะกรณีมีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี ้(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน 
CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่กองทุนรวม (investing 
Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น 
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing Fund) 
นั้น 
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 
MF (Investing fund) นั้น  
5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS 
ต่างประเทศซึง่ถกูลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใชก่องทุนทีม่ีลักษณะท านองเดยีวกับ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
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ลงทุน ท้ังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ 
ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนยีมที่เกีย่วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกลา่วไวใ้นหนังสือชี้ชวนด้วย 
 

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 
ของผู้รับฝากดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 
 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying 
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังนี ้
1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2 อัตราดอกเบีย้ 
1.3 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
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ในกรณีท่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างองิกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือ
หลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อา้งองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน
หรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของสินค้า  
ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใช่ดัชน ีหรือ สินค้า ตัวแปร หรือ
หลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับ
อย่างกวา้งขวางและเปดิเผยไว้อย่างแพร่หลายดว้ย 
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
2.1 ได้ระบุเกีย่วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น 
ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives 
หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นนติิ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลโดย
หน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเ่ป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิ
รับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินคา้นั้นก็ตาม 
3. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน 
(cover rule) 
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บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวน
ที่เพียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไว้
ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเปน็ไปตามที่ส านักงานก าหนด 
4. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 
ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับทรัพย์สิน
ที่จะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives ดังกลา่วต้องเป็นไปตามที่ส านกังาน
ก าหนด 
5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัท
จัดการ ทราบทุกวันท่ี 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็น
วันหยุดท าการของบริษัทจัดการ ให้ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมภายในวันท าการ
ถัดไป 
5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ 
ให้คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงค านวณและแจ้งมูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัท
จัดการทราบทันท ี
5.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้อง
ขอได้ 

3.7. อัตรำสว่นกำร
ลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ 
เพื่อเปน็ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม : 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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(..................................) 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ 

(single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1   กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 
อันดับแรกขึ้นไป  

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade แต่ต่ ากว่า 2 
อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ไม่เกิน 10% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

4.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
 (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ด าเนินงานของกองทุน) 

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี

ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้ credit rating 

แบบ national scale) 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

5.1  เป็นตราสารหนี ้ หรือตราสาร 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20%  หรือ 
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กึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  

5.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

5.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized market หรือเทียบเท่า 

(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  
Benchmark + 5% 

6 ทรัพย์สินดังนี ้

6.1  ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังนี ้ 

6.1.1  เป็นตราสารหนี ้หรือ 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

6.1.2 มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade  

6.1.3   เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)  

6.1.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็น 
การลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี 
ภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้ Credit rating  
แบบ national scale) หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน  
benchmark + 5%  
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ของ organized market 
หรือเทียบเท่า  

6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี  credit 
rating  อยู่ระดับ investment 
grade  
6.3.1 reverse repo 

        6.3.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 6 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเปน็
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบรษิัท
ดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
group limit ของคู่สัญญา 
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ส่วนที ่3 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
มีอายุโครงการ <1 ปี)  

-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 
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hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพยส์ินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

          ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ 
organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน (B/E) 
และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 

6 derivatives 

hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกิน 
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  ไม่เกิน 20% 

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 ตราสารหนี้  หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ  
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 
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2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 

 
ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและ
วันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบตัิ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้
จัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีเกดิกรณีดังกลา่ว 
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2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน 
และวันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันท าการดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 
ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3 
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุน แล้วแตก่รณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันท าการถดัจากวันท่ีมกีารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
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กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณทีี่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่
เดิมนั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใชดุ้ลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเปน็ส าคัญและต้องสง่รายงานเกีย่วกับการด าเนินการ
ของบริษัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขใหเ้ปน็ไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวใหก้ับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
สามารถด าเนินการโดยวิธกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผล
ที่ท าให้มกีารลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีไมเ่ป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บรษิัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือ
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ด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในข้อ 2 ใน
ส่วนน้ี 
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน ให้บริษัทจดัการด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมตจิากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การ
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวธิีการดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแตว่ันท่ี
สัดส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บงัคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเตมิ 
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ค ำจ ำกดัควำม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหน้ี 4 
 
โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสแอ็คทฟี
ตราสารหนี้ 4 
 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จ ากดั  
 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน  
 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน  
 
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย  หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ 
กจ.9/2555 ว่าด้วยการก าหนดนยิามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนราย
ใหญ่ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถงึ บุคคลที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน
แล้วแต่กรณี ของกองทุน  

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสแอ็คทีฟตราสารหน้ี 4 (…) 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตร 
สกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชยีระยะที่สอง (Asian Bond 
Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อน า
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ข้อ 3.6, 3.7 
และตำม
ประกำศ ทน.
87/2558 
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นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน  
 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  
 
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหนว่ยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุน 
ครั้งแรก  
 
หนังสือรับรองสิทธิ หมายถงึ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีนหน่วยลงทุน 
เมื่อสิ้นวันท่ีค านวณนั้น โดยค านวณมูลคา่หน่วยลงทุนเป็นตวัเลขที่มี
ทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ซึ่งจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 
Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
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บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัท่ีมีหุ้นจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถงึ บริษทัท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย  
 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างองิไทย (depositary receipt)  
 
หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออก
โดยบริษัทจดทะเบียนและใชเ้พื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ 
 
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปท่ี
ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรพัย์เพื่อครอบง ากจิการ  
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้
เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันท่ีราคา
หน่วยลงทุนท่ีถกูต้องจนถงึปัจจุบนั  
 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนท่ีมรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง หรือการ
จ่ายเงินซึ่งมมีูลค่าเท่ากับส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทุนท่ีไมถู่กต้องกับ
ราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุ  

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง
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กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ 
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัท
มหาชนจ ากดั  
 
กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการ
บัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม  
 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบี้ย
เงินใหกู้้ยืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตและจดทะเบยีนกับส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อท าการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทท่ี
เกี่ยวกับการจัดการลงทุน  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์ 
 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม  

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ขอ้ตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น
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มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อรวมผลประโยชน์ท่ีกองทุนพงึได้รบั
จากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มกีารค านวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย 
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2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง
ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 
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 “บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ

จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที่มีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
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ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทนุ ตปท. ไมม่ี derivative)  

9 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
3.  foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทนุน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทนุ ตปท. ไมม่ี derivative)  

10 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
  organized 
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 
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“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 
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“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 
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“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเส่ียง
ในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 
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“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

   
1.11 ลกัษณะกำรเสนอ
ขำย : 

 เสนอขายในไทย แก้ไขตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 

3.4 ลักษณะพิเศษ กองทุนรวมที มีการกระจายการลงทุนน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 
(Specific Fund) 

-----  ให้สอดคลอ้ง
กับประกำศ 
ทน.87/2558 
ซึ่งไม่มี 
specific fund 
แล้ว 
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3.5 ประเภทกองทุนตำม
กำรลงทนุในต่ำงประเทศ : 
 
กำรก ำหนดสัดส่วนกำร
ลงทนุในต่ำงประเทศ : 
 
ร้อยละสูงสุดในกำรลงทุน
ในต่ำงประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในตา่งประเทศ 

 
 
 
 
(ไม่ระบุ) 
 
 

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มคีวามเส่ียงตา่งประเทศ 

 
 
 
 
(ไม่ระบุ) 
 

แก้ไขตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 

3.6.1. ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ 
หรือกำรหำดอกผลโดยวิธี
อื่นที่จะลงทนุในประเทศ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรือมีไว้
ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ หรือ
ผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเตมิในอนาคตอีกดว้ย 
(.............................................................) 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหา

ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด

ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม

ประเภทหรือลักษณะของหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารหนี้ 

           1.2.1 ตราสารภาครฐัไทย อาทิเช่น ตัว๋เงินคลัง พันธบัตร          

           1.2.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

           1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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          1.2.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 

          1.2.5 ใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นกู ้

          1.2.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

          1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6 

ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

     1.3 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

     1.4 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยมืเป็น 

ตราสารหนี ้       

     1.5 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกีารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนสามารถ

ลงทุนได้ 

     1.6 ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน   

      ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนเปน็หุ้นโดยกองทุนรวม

ได้รับหุ้นน้ันมา บริษัทจัดการตอ้งจ าหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีกองทุน

รวมได้รับหุ้นน้ัน โดยในระหวา่งชว่งระยะเวลาดงักล่าว มิใหถ้ือวา่บริษัทจัดการมกีาร

ลงทุนในหุ้นดังกล่าว   

       1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ1.1 -1.6 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ 
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ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

 

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุนใน

ตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียนมือแต่

กองทุนได้ด าเนินการใหม้ีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย

ก าหนด หรือมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุตธิรรม 

โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอา้งองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือไดซ้ึ่งจดัท าตามหลักวิชาการอัน

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์

ในการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ 

ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 

สามารถลงทุนได้ 
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2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund)นั้น 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป

ตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund)นั้น  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF 

(investing fund) นั้น 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถกู

ลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ชก่องทุนรวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 
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ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตาม

กฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) 

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.) 

1.3 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) 

1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

1.5 บริษัทประกันภัย 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1.7 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร

แห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟ)ู 

1.8 นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
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2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ

จัดตัง้ขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมอีายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับแต่

วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วนัรับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึง

ดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating 

ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ

ที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอ้างอิงได้ซึง่มกีารเปดิเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหนี้ดงักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ 

หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสาร

หน้ีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 
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2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บรษิัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo 

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกูย้ืมเงินในนามของกองทุน

รวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไปตาม

สมการการ ค านวณตามวธิีการดงันี้  

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  

ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์หรือ

ตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ดังนี ้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount 

rate)) 

4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 

4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คูสั่ญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ให้แกก่องทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ
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หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว

ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อลดลงกวา่สมการใน 

4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) เป็น

จ านวนไมเ่กิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากวา่ และ

มีการก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสัญญาซึง่ได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเส่ียง

ของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ด าเนนิการตาม 4.4.2 ก็ได ้

4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo 

จนถึงวันที่มีการค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo  

ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ับคู่สญัญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถ

บังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือทรัพย์สิน

ที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้าม)ี ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได ้

4.6 discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านงึถงึปัจจยั

ความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรพัย์ หรือตราสารที่ซื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี้ 

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ SBL 

โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตัวแทนของผู้ยมื ผู้ยืมต้องเป็นบุคคล
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ดังนี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2 ธปท. 

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 

1.7 บล. 

1.8 บริษัทประกันชวีิต 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้

3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 
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3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

 

3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์

ให้แก่กองทุน  

3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก

หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้

ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 

ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สิน

ดังนี ้
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3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้ 

 

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็น 

ผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่

วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 

อย่างใดดังนี ้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของ

สัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว์่า

ด้วยข้อก าหนดเกีย่วกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพยแ์ละหลักประกันใน

ธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลักทรพัย์ 

3.7. อัตรำสว่นกำรลงทนุ
ในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น เพื่อเปน็

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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ทรัพย์สินของกองทนุรวม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลง
อัตราส่วนการลงทุน บริษัทจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
 
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ (single 

entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 หน่วย CIS ไม่เกิน 10% 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

4.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินงาน
ของกองทุน) 

ไม่เกิน 20% 

 

4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

4.1  เป็นตราสารหนี ้หรือ ตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รบั

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  

benchmark + 5% 
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อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

4.2  เสนอขายในประเทศไทย  
 

 

4.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

4.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized  market  หรือเทียบเท่า 

5 ทรัพย์สินดังนี ้

5.1  ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้  

5.1.1  เป็นตราสารหนี ้หรือ 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

5.1.2  มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade  

5.1.3  เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)  

5.1.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน benchmark + 
5%  



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทนุ ตปท. ไมม่ี derivative)  

29 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ organized market 
หรือเทียบเท่า  

5.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี  credit 
rating อยู่ระดับ investment 
grade  
5.2.1 reverse repo 

         5.2.2 OTC derivatives 

6 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 5 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 

 ส่วนที่ 2 : อัตรำสว่นกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ัญญาใน 

ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
มีอายุโครงการ <1 ปี)  

-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-ACFIXED (ไม่มีลงทนุ ตปท. ไมม่ี derivative)  

30 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ป ี 

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

5.1  ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน 
(B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 
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6 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  ไม่เกิน 20% 

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน 
(Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ  
 ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 

ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและวันท่ี
ทรัพย์สินขาดคุณสมบตัิ และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันท าการถดัจากวันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนา
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รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ(2) จ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเปน็ส าคัญ แต่ต้องไม่เกินกวา่ 90 วนันับแต่วันท่ีทรัพย์สิน
นั้นขาดคุณสมบตัิระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัตเิปล่ียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปล่ียนแปลง
คุณสมบัติ แล้วแตก่รณี และให้จดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันท าการถดัจากวันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และ
วันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้ายของ
ระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 
ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า 
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3(ข) 90 วันนับแต่วัน
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สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม 
(3) (ก) 
 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุน แล้วแตก่รณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันท าการถดัจากวันท่ีมกีารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามกีรณี
ดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัตใิห้
เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่
เดิมนั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการ
แก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือ
บริษัทจัดการมคีวามเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดลุยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเปน็ส าคัญและต้องส่งรายงานเกีย่วกับการด าเนินการของ
บริษัทจัดการในเรื่องดังกลา่วต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทนุและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขใหเ้ปน็ไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวใหก้ับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถ
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ด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้ 
 

 
ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำร
จัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่
ท าให้มกีารลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีไมเ่ป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บรษิัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือ
ด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในข้อ 2 ใน
ส่วนน้ี 
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน ให้บริษัทจดัการด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การ
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวธิีการดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการตอ้งงดเก็บคา่ธรรมเนียม
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การรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกวา่การเปล่ียนแปลงดังกลา่วจะ
มีผลใช้บังคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บังคับ 
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิม่เติม 

3.8 กลยุทธก์ำรบริหำร
จัดกำรกองทุน 
(Management Style) :  

  

มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดยีว (buy-and-hold) 

แก้ไขตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 

3.10 ลักษณะกำรจ่ำย
ผลตอบแทนของกองทุน : 

 จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่ับซ้อน แก้ไขตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 
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ค ำจ ำกดัควำม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลีย้ง
ชีพ 
 
โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสาร
หน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ 
 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท 
พลัส จ ากัด  
 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน  
 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน  
 
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย  หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ 
กจ.9/2555 ว่าด้วยการก าหนดนยิามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนราย
ใหญ่ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถงึ บุคคลที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลีย้งชีพ … (…..) 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตร 
สกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชยีระยะที่สอง (Asian Bond 
Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อน า
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ข้อ 3.6, 3.7 
และตำม
ประกำศ ทน.
87/2558 
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แล้วแต่กรณี ของกองทุน  
 
นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน  
 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  
 
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหนว่ยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุน 
ครั้งแรก  
 
หนังสือรับรองสิทธิ หมายถงึ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีนหน่วย
ลงทุน เมื่อสิ้นวันท่ีค านวณนั้น โดยค านวณมูลคา่หน่วยลงทุนเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล  
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 
Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไมม่ ีderivative)  

3 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่งจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัท่ีมีหุ้นจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถงึ บริษทัท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย  
 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างองิไทย (depositary receipt)  
 
หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออก
โดยบริษัทจดทะเบียนและใชเ้พื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ 
 
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไป
ที่ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัตติามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรพัย์เพื่อครอบง ากจิการ  
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้
เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันท่ี
ราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องจนถงึปัจจุบัน  
 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนท่ีมรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง หรือ

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง
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การจา่ยเงินซึง่มมีูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวน
หน่วยลงทุน  
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ 
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัท
มหาชนจ ากดั  
 
กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการ
บัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม  
 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย
ดอกเบี้ยเงินให้กูย้ืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตและจดทะเบยีนกับส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อท าการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทท่ี
เกี่ยวกับการจัดการลงทุน  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์ 
 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น
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กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 
มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อรวมผลประโยชน์ท่ีกองทุนพงึได้รบั
จากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มกีารค านวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย 
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2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง
ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 
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 “บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ

จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ทีม่ีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
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ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
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3.  foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทนุน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-FRF (ไม่มีลงทุน ตปท. ไมม่ ีderivative)  

10 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
  organized 
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 
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“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 
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“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 
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“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเส่ียง
ในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 
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“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

   

1.11 ลกัษณะกำรเสนอ
ขำย : 

 เสนอขายในไทย ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 
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3.5 ประเภทกองทุนตำม
กำรลงทนุในต่ำงประเทศ 
: 
 
กำรก ำหนดสัดส่วนกำร
ลงทนุในต่ำงประเทศ : 
 
ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทนุในต่ำงประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในตา่งประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มคีวามเส่ียงตา่งประเทศ 

 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 

3.6.1. ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่น หรือกำรหำดอกผลโดย
วิธีอืน่ที่จะลงทนุใน
ประเทศ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย อย่างตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรือมี
ไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใด 
ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทนุจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม 
หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีก
ด้วย (.............................................................) 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหา

ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด

ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม

ประเภทหรือลักษณะของหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารหนี้ 

           1.2.1 ตราสารภาครฐัไทย อาทิเช่น ตัว๋เงินคลัง พันธบัตร  

           1.2.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

           1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

           1.2.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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          1.2.5 ใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นกู ้

          1.2.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

          1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6 

ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด      

     1.3 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

     1.4 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยมืเป็น 

ตราสารหนี ้       

      1.5 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรพัย์สินที่กองทุนสามารถ

ลงทุนได้ 

      1.6 ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน   

      ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนเปน็หุ้นโดยกองทุนรวม

ได้รับหุ้นน้ันมา บริษัทจัดการตอ้งจ าหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีกองทุน

รวมได้รับหุ้นน้ัน โดยในระหวา่งชว่งระยะเวลาดงักล่าว มิใหถ้ือวา่บริษัทจัดการมกีาร

ลงทุนในหุ้นดังกล่าว   

       1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ1.1 -1.6 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ 

ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุนใน

ตราสาร  
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2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียนมือแต่

กองทุนได้ด าเนินการใหม้ีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย

ก าหนด หรือมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุตธิรรม 

โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอา้งองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือไดซ้ึ่งจดัท าตามหลักวิชาการอัน

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์

ในการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ 

ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 

สามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund)นั้น 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป

ตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund)นัน้  
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2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF 

(investing fund) นั้น 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถกู

ลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ชก่องทุนรวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์ังนี ้
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1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตาม

กฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) 

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.) 

1.3 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) 

1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

1.5 บริษัทประกันภัย 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1.7 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร

แห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟ)ู 

1.8 นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ

จัดตัง้ขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมอีายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับแต่

วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
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2.4 B/E P/N ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วนัรับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึง

ดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating 

ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ

ที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอ้างอิงได้ซึง่มกีารเปดิเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหนี้ดงักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ 

หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสาร

หน้ีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บรษิัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo 

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
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4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกูย้ืมเงินในนามของกองทุน

รวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไปตาม

สมการการ ค านวณตามวธิีการดงันี้  

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  

ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์หรือ

ตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ดังนี ้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount 

rate)) 

4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 

4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คูสั่ญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ให้แกก่องทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ

หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว

ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อลดลงกวา่สมการใน 

4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือ 
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ตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) เป็น

จ านวนไมเ่กิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากวา่ และ

มีการก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสัญญาซึง่ได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเส่ียง

ของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ด าเนนิการตาม 4.4.2 ก็ได ้

4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo 

จนถึงวันที่มีการค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo  

ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ับคู่สญัญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถ

บังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือทรัพย์สิน

ที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้าม)ี ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได ้

4.6 discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านงึถงึปัจจยั

ความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรพัย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ SBL 

โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยมื ผู้ยืมต้องเป็นบุคคล

ดังนี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2 ธปท. 

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู
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1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 

1.7 บล. 

1.8 บริษัทประกันชวีิต 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้

3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้
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3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์

ให้แก่กองทุน  

3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก

หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้

ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 

ในธรุกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สิน

ดังนี ้

3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็น 

ผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่
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วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 

อย่างใดดังนี ้

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 ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของ

สัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว์่า

ด้วยข้อก าหนดเกีย่วกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพยแ์ละหลักประกันใน

ธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลักทรพัย์ 

3.7. อัตรำสว่นกำรลงทนุ
ในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น เพื่อเปน็
ทรัพย์สินของกองทนุ
รวม : 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลง
อัตราส่วนการลงทุน บริษัทจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
 

 

 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ (single 

entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 หน่วย CIS ไม่เกิน 10% 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

3.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินงาน
ของกองทุน) 

ไม่เกิน 20% 

 

4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

4.1  เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รบั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

4.2  เสนอขายในประเทศไทย  

4.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  

benchmark + 5% 
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investment grade 

4.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized  market  หรือเทียบเท่า 

5 ทรัพย์สินดังนี ้

5.1  ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้  

5.1.1  เป็นตราสารหนี ้หรือ 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

5.1.2  มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade  

5.1.3  เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)  

5.1.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market 
หรือเทียบเท่า  

5.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี  credit 
rating อยู่ระดับ investment 
grade  
5.2.1 reverse repo 

         5.2.2 OTC derivatives 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน benchmark + 
5%  
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6 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 5 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 

 ส่วนที่ 2 : อัตรำสว่นกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ัญญาใน 

ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  

 
ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
มีอายุโครงการ <1 ปี)  

-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี  
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หรือ securities lending หรือ derivatives) 

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ 
organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน (B/E) 
และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 

6 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน I  ไม่เกิน 20% 
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ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน 
(Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
 ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 

ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและวันท่ี
ทรัพย์สินขาดคุณสมบตัิ และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันท าการถดัจากวันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนา
รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ(2) จ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดย
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ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเปน็ส าคัญ แต่ต้องไม่เกินกวา่ 90 วนันับแต่วันท่ีทรัพย์สิน
นั้นขาดคุณสมบตัิระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปล่ียนแปลง
คุณสมบัติ แล้วแตก่รณี และให้จดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันท าการถดัจากวันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และ
วันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้ายของ
ระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 
ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า 
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3(ข) 90 วันนับแต่วัน
สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม 
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(3) (ก) 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุน แล้วแตก่รณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันท าการถดัจากวันท่ีมกีารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามกีรณี
ดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัตใิห้
เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่
เดิมนั้น 
(2) กรณีที่กองทนุได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการ
แก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือ
บริษัทจัดการมคีวามเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดลุยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเปน็ส าคัญและต้องสง่รายงานเกีย่วกับการด าเนินการของ
บริษัทจัดการในเรื่องดังกลา่วต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทนุและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขใหเ้ปน็ไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวใหก้ับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถ
ด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้ 
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ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำร
จัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่
ท าให้มกีารลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีไมเ่ป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บรษิัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือ
ด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในข้อ 2 ใน
ส่วนน้ี 
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน ให้บริษัทจดัการด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การ
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวธิีการดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการตอ้งงดเก็บคา่ธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกวา่การเปล่ียนแปลงดังกลา่วจะ
มีผลใช้บังคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บังคับ 
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บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิม่เติม 
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ค ำจ ำกดัควำม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2-5 และ 
7 
โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้
ทวีทรัพย์ 2-5 และ 7 
 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จ ากดั  
 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน  
 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถงึ บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุน
รวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วแตก่รณี 
ของกองทุน  
นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน  
 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2-5 และ 7 (…. ) 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตร 
สกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชยีระยะที่สอง (Asian Bond 
Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุม่ธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อน า
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ข้อ 3.6, 3.7 
และตำม
ประกำศ ทน.
87/2558 
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เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหนว่ยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก  
 
หนังสือรับรองสิทธิ หมายถงึ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีนหน่วยลงทุน 
เมื่อสิ้นวันท่ีค านวณนั้น โดยค านวณมูลคา่หน่วยลงทุนเป็นตวัเลขที่มี
ทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่ง
จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัท่ีมีหุ้นจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  
 
บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถงึ บริษทัท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย  
 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 
Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
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อ้างองิไทย (depositary receipt)  
 
หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ 
 
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปท่ี
ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเขา้ถือหลักทรัพยเ์พือ่ครอบง ากิจการ  
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตัง้แตว่ันท่ีราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องจนถงึปัจจุบัน  
 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงิน
ซึ่งมมีูลค่าเท่ากับส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนท่ีถกูต้องแทนการเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุน  
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ 
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน
จ ากดั  
กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ที่สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดเกี่ยวกบัการจัดท างบการเงินรวม  
 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบี้ย

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง
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เงินใหกู้้ยืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
และจดทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีัตถุประสงค์
เพื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์ 
 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
 
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิม่เติม  
มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อรวมผลประโยชน์ท่ีกองทุนพงึได้รบัจาก
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มกีารค านวณ 

 
 
 
 
 

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น
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ได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย 
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2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง
ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 
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 “บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ

จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ทีม่ีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
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ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
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3.  foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทนุน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี
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ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
  organized 
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 
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“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 
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“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 
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“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเส่ียง
ในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 
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“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

   
1.11 ลกัษณะกำรเสนอ
ขำย : 

 เสนอขายในไทย ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 

3.4 ลักษณะพิเศษ กองทุนรวมที มีการกระจายการลงทุนน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 
(Specific Fund) 

-----  ให้สอดคลอ้ง
กับประกำศ 
ทน.87/2558 
ซึ่งไม่มี 
specific fund 
แล้ว 
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3.5 ประเภทกองทุน
ตำมกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ : 
 
กำรก ำหนดสัดส่วน
กำรลงทนุใน
ต่ำงประเทศ : 
ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทนุในต่ำงประเทศ : 

ลงทุนในตา่งประเทศบางส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
79.00 

กองทุนที่ลงทุนแบบมคีวามเส่ียงทั้งในและตา่งประเทศ 

 

ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตา่งประเทศ 

 

79.00 

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 

3.6.1. ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอืน่ที่
จะลงทนุในประเทศ : 
 
3.13.1. ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอืน่ที่
จะลงทนุในประเทศ : 
(ASP-TFIXED9) 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย 
(.............................................................) 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแตใ่นกรณทีี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ

เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธิี

อื่น 

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารหนี้ 

           1.2.1 ตราสารภาครฐัไทย อาทิเช่น ตัว๋เงินคลัง พันธบัตร 

            

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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          1.2.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

          1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

          1.2.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 

           1.2.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้

           1.2.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

           1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 

1.2.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

      1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี ้

            1.3.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

            1.3.2 อัตราดอกเบี้ย 

            1.3.3 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 

     1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

     1.5 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยมื

เป็นตราสารหนี ้          

     1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกีารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน

สามารถลงทุนได้  

     1.7 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน  

     ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน

รวมได้รับหุ้นน้ันมา บริษัทจัดการต้องจ าหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ี

กองทุนรวมได้รับหุน้น้ัน โดยในระหว่างชว่งระยะเวลาดงักล่าว มิให้ถือว่าบริษัท

จัดการมีการลงทุนในหุ้นดงักลา่ว   
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     1.8 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.7 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ

ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน

ในตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน

มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี

กฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 

หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ

หลักเกณฑใ์นการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ

ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 
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(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 

สามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund)นั้น 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 

fund)นั้น  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 

MF (investing fund) นั้น 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง

ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ช่กองทุนรวมฟดีเดอร ์

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
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7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้

ตามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) 

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.) 

1.3 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) 

1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

1.5 บริษัทประกันภัย 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1.7 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทนุฟ้ืนฟู) 

1.8 นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐ
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ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วนัรับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอยา่ง

หน่ึงดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ 

หรือทีม่ีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหนี้ดงักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสาร

หน้ี หรือท่ีมีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดย

ตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้
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2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บรษิัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo 

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม

ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไป

ตามสมการการ ค านวณตามวิธีการดังนี ้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  

ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์

หรือตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดงันี ้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + 

discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 

4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คูสั่ญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ 
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ตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ให้แกก่องทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ

หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว

ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อลดลงกวา่สมการใน 

4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) 

เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ า

กว่า และมกีารก าหนดเรื่องดังกลา่วไวใ้นสัญญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปจัจัย

ความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการตาม 

4.4.2 ก็ได ้

4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo 

จนถึงวันที่มีการค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo  

ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ับคู่สญัญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถ

บังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือ

ทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6 discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านงึถงึ

ปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี้ 
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1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ 

SBL โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมตอ้ง

เป็นบุคคลดงันี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2 ธปท. 

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 

1.7 บล. 

1.8 บริษัทประกันชวีิต 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้

3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 
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3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน

นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ได้เห็น 

3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน

หลักทรัพย์ให้แกก่องทุน  

3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก

หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้

ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 

ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
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ทรัพย์สินดังนี ้

3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

เป็นผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่

วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 

อย่างใดดังนี ้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญ

ของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายมืและใหย้ืมหลักทรัพย์และ

หลักประกันในธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลักทรัพย ์

ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 

underlying อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างดงันี ้
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1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2 อัตราดอกเบีย้ 

1.3 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 

ในกรณีท่ี สัญญาซื้อขายลว่งหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 

หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา

ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ 

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า ตัว

แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงักล่าว ต้อง

เป็นที่ยอมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย  

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1 กองทุนได้ระบเุกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ 

derivatives ที่จะลงทุนไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้ 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น 

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives 

หรือผู้ค้า derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่เป็น

นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล

โดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เปน็สมาชิกสามัญ
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ของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชกิของ WFE 

2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 

สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี

สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 

3. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover 

rule) บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน

จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 

ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน

ก าหนด 

4. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนท่ีมีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับ

ทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่

ส านักงานก าหนด 

5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ 

บริษัทจัดการทราบทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวัน

ดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บริษัทจัดการใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายตุิธรรม

ภายในวันท าการถัดไป 

5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี

นัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives 
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ให้บริษัทจดัการทราบทันที 

5.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ

ร้องขอได ้

3.6.2. ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอืน่ที่
จะลงทนุในต่ำงประเทศ : 
 
3.13.2. ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอืน่ที่
จะลงทนุในต่ำงประเทศ : 
(ASP-TFIXED9) 

 บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
 

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดังกล่าว
ต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสัญญาในประเทศที่มีหนว่ยงานก ากบัดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท์ี่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของ
บริษัทท่ีจัดตัง้และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกมัพชูา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS) เป็นต้น 
 
ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินตา่งประเทศทั่วไป 
1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่
     1.1 เงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก   
     1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
           1.2.1 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร  
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           1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)                
           1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 
           1.2.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 
           1.2.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้
           1.2.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
           1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 
1.2.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
      1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี ้
            1.3.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
            1.3.2 อัตราดอกเบี้ย 
            1.3.3 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
     1.4 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ต่างประเทศ ทีม่ีการลงทุนในทรพัย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ 
     1.5 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน 
     1.6 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ1.1-1.5 ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  
2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน
ในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน
มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี 
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กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 
การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ 
ต้องมคีุณสมบัติและหลักเกณฑใ์นการลงทุนดงันี ้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ
ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนท่ี 1 ข้อ 2.1-2.3  
2. เป็นหน่วยชองกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เปน็ดังนี ้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
ก ากับดูแลด้านหลักทรัพยแ์ละตลาดซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS Operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับ
ดูแลท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 
3. ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุ้มครอง 
ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ  ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่ส านักงานก าหนด 
4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้อง
มีการจ ากดัการกู้ยมืไว้เฉพาะกรณีมีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี ้(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน 
CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่กองทุนรวม (investing 
Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศ



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)  

32 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
นั้น 
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 
Fund) นั้น 
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 
MF (Investing fund) นั้น  
5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS 
ต่างประเทศซึง่ถกูลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใชก่องทุนทีม่ีลักษณะท านองเดยีวกับ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ท้ังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ 
ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนยีมที่เกีย่วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกลา่วไวใ้นหนังสือชี้ชวนด้วย 
 

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 
ของผู้รับฝากดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
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7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 
 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
ดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี 
underlying อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างดงันี ้
1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2 อัตราดอกเบีย้ 
1.3 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
ในกรณีท่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างองิกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 
หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า  
ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใช่ดัชน ีหรือ สินค้า ตัวแปร หรือ
หลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
2.1 ได้ระบุเกีย่วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้ 
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2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น 
ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives 
หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่เป็น
นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
โดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เปน็สมาชิกสามัญ
ของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชกิของ WFE 
2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
 
3. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน 
(cover rule) 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 
ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน
ก าหนด 
4. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 
ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวตอ้งเป็นไปตามที่
ส านักงานก าหนด 
5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ 
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บริษัทจัดการ ทราบทุกวันท่ี 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของบริษัทจัดการ ให้ค านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรม
ภายในวันท าการถัดไป 
5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives 
ให้บริษัทจดัการทราบทันที 
5.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได ้

3.7. อัตรำสว่นกำร
ลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ 

(single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1   กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 
อันดับแรกขึ้นไป 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade แต่ต่ ากว่า 2 
อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS   ไม่เกิน 10% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

4.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
 (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ด าเนินงานของกองทุน) 

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี

ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้ credit rating 

แบบ national scale) 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

5.1  เป็นตราสารหนี ้ หรือตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  

5.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

5.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  

Benchmark + 5% 
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organized market หรือเทียบเท่า 
 

6 ทรัพย์สินดังนี้ 

6.1  ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังนี ้ 

6.1.1  เป็นตราสารหนี ้หรือ 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

6.1.2 มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade  

6.1.3   เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)  

6.1.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market 
หรือเทียบเท่า  

6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี  credit 
rating  อยู่ระดับ investment 
grade  
6.2.1 reverse repo 

        6.2.2 OTC derivatives 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็น 
การลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี 
ภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้ Credit rating  
แบบ national scale) หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน  
benchmark + 5%  

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ ไม่เกิน 5% 
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1 – ข้อ 6 (SIP) 

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ัญญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
group limit ของคู่สัญญา 
 
ส่วนที ่3 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
มีอายุโครงการ <1 ปี)  

-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
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วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่ 
 

กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

สัญญา ≥ 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพยส์ินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

5.1  ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลก
เงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 

6 derivatives 

6.1  hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกิน 
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 
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7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน   ไม่เกิน 20% 

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 ตราสารหนี้  หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ  
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 

ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและ
วันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-TFIXED2-5, 7 และ 9 (มีลง ตปท. ,มี derivatives)  

41 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบตัิ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน 
และวันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันท าการดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 
4 ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
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เทียบเทา่ 
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3 
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุน แล้วแตก่รณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่มกีารแก้ไขจนเปน็ไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดมินั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการในเรือ่งดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
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หลักเกณฑ์ดงักลา่ว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถด าเนินการโดยวิธกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัจัดการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ท าใหม้ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งตอ่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ี
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 
2 ในส่วนน้ี 
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดสว่นการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวิธกีารดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
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ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแตว่ันท่ี
สัดส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บงัคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเตมิ 

3.8 กลยุทธก์ำรบริหำร
จัดกำรกองทุน 
(Management Style) :  

  

มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดยีว (buy-and-hold) 

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 

3.10 ลักษณะกำรจ่ำย
ผลตอบแทนของ
กองทุน : 

 จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่ับซ้อน ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 
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ค ำจ ำกดัควำม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสไทยบอนด์ 
 
โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์ 
 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จ ากดั  
 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน  
 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน  
 
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย  หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ 
กจ.9/2555 ว่าด้วยการก าหนดนยิามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนราย
ใหญ่ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถงึ บุคคลที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน
แล้วแต่กรณี ของกองทุน  
นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสไทยบอนด์ …(…) 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตร 
สกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชยีระยะที่สอง (Asian Bond 
Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อน า
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ข้อ 3.13, 3.14 
และตำม
ประกำศ ทน.
87/2558 
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ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน  
 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  
 
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหนว่ยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุน 
ครั้งแรก  
 
หนังสือรับรองสิทธิ หมายถงึ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีนหน่วยลงทุน 
เมื่อสิ้นวันท่ีค านวณนั้น โดยค านวณมูลคา่หน่วยลงทุนเป็นตวัเลขที่มี
ทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ซึ่งจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัท่ีมีหุ้นจดทะเบยีนในตลาด

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 
Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถงึ บริษทัท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย  
 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างองิไทย (depositary receipt)  
 
หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออก
โดยบริษัทจดทะเบียนและใชเ้พื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ 
 
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปท่ี
ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรพัย์เพื่อครอบง ากจิการ  
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้
เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันท่ีราคา
หน่วยลงทุนท่ีถกูต้องจนถงึปัจจุบนั  
 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนท่ีมรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง หรือการ
จ่ายเงินซึ่งมมีูลค่าเท่ากับส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทุนท่ีไมถู่กต้องกับ
ราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุ  
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง
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บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัท
มหาชนจ ากดั  
 
กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการ
บัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม  
 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบี้ย
เงินใหกู้้ยืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตและจดทะเบยีนกับส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อท าการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทท่ี
เกี่ยวกับการจัดการลงทุน  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์ 
 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ขอ้ตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น
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มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อรวมผลประโยชน์ท่ีกองทุนพงึได้รบั
จากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มกีารค านวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย 
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2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง
ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 
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 “บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ

จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ที่มีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
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ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
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3.  foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทนุน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี
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ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
  organized 
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 
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“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 
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“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 
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“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเส่ียง
ในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 
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“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

   

1.11 ลกัษณะกำรเสนอ
ขำย : 

 เสนอขายในไทย ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 
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3.4 ประเภทกองทุนตำม
กำรลงทนุในต่ำงประเทศ : 
 
กำรก ำหนดสัดส่วนกำร
ลงทนุในต่ำงประเทศ : 
 
ร้อยละสูงสุดในกำรลงทุน
ในต่ำงประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในตา่งประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มคีวามเส่ียงตา่งประเทศ 

 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 

3.13.1. ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ 
หรือกำรหำดอกผลโดยวิธี
อื่นที่จะลงทนุในประเทศ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรือมีไว้
ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ หรือ
ผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเตมิในอนาคตอีกดว้ย 
(.............................................................) 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหา

ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด

ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม

ประเภทหรือลักษณะของหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารหนี้ 

           1.2.1 ตราสารภาครฐัไทย อาทิเช่น ตัว๋เงินคลัง พันธบัตร  

           1.2.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

           1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

           1.2.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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          1.2.5 ใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นกู ้

          1.2.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

          1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6 

ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

     1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี ้

            1.3.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

            1.3.2 อัตราดอกเบี้ย 

     1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

     1.5 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยมืเป็น 

ตราสารหนี ้       

      1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรพัย์สินที่กองทุนสามารถ

ลงทุนได้       

      1.7 ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน   

      ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนเปน็หุ้นโดยกองทุนรวม

ได้รับหุ้นน้ันมา บริษัทจัดการตอ้งจ าหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีกองทุน

รวมได้รับหุ้นน้ัน โดยในระหวา่งชว่งระยะเวลาดงักล่าว มิใหถ้ือวา่บริษัทจัดการมกีาร

ลงทุนในหุ้นดังกล่าว   

       1.8 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ1.1 -1.7 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ 
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ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุนใน

ตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียนมือแต่

กองทุนได้ด าเนินการใหม้ีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย

ก าหนด หรือมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุตธิรรม 

โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอา้งองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือไดซ้ึ่งจดัท าตามหลักวิชาการอัน

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์

ในการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ 

ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 

สามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
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ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund)นั้น 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป

ตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund)นั้น  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF 

(investing fund) นัน้ 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถกู

ลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ชก่องทุนรวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 
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ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตาม

กฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) 

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.) 

1.3 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) 

1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

1.5 บริษัทประกันภัย 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1.7 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร

แห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟ)ู 

1.8 นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ

จัดตัง้ขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมอีายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  
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2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับแต่

วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วนัรับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึง

ดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating 

ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ

ที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอ้างอิงได้ซึง่มกีารเปดิเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหนี้ดงักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ 

หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสาร

หน้ีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน 
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4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บรษิัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo 

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกูย้ืมเงินในนามของกองทุน

รวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไปตาม

สมการการ ค านวณตามวธิีการดงันี้  

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  

ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์หรือ

ตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ดังนี ้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount 

rate)) 

4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 

4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คูสั่ญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ให้แกก่องทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ

หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว

ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อลดลงกวา่สมการใน 
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4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) เป็น

จ านวนไมเ่กิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากวา่ และ

มีการก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสัญญาซึง่ได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเส่ียง

ของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ด าเนนิการตาม 4.4.2 ก็ได ้

4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo 

จนถึงวันที่มีการค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo  

ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ับคู่สญัญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถ

บังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือทรัพย์สิน

ที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้าม)ี ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได ้

4.6 discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านงึถงึปัจจยั

ความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรพัย์ หรือตราสารท่ีซื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี้ 

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ SBL 

โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยมื ผู้ยืมต้องเป็นบุคคล

ดังนี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 
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1.2 ธปท. 

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 

1.7 บล. 

1.8 บริษัทประกันชวีิต 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้

3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
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3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์

ให้แก่กองทุน  

3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก

หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้

ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 

ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สิน

ดังนี ้

3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้ 

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็น 
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ผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่

วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 

อย่างใดดังนี ้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของ

สัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว์่า

ด้วยข้อก าหนดเกีย่วกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพยแ์ละหลักประกันใน

ธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลักทรพัย์ 

ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังนี้ 

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2 อัตราดอกเบีย้ 

ในกรณีท่ี สัญญาซื้อขายลว่งหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือ

หลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อา้งองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือ
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ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ สินค้า ตวัแปร 

หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) อื่นท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ สินค้า ตวัแปร หรือหลักทรัพย์

อ้างองิ (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเปน็ท่ียอมรับอย่าง

กว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย  

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1 กองทุนได้ระบเุกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives 

ที่จะลงทุนไว้อยา่งชัดเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้ 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น 

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือ

ผู้ค้า derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นนติิ

บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลโดย

หน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเ่ป็นสมาชิกสามัญของ 

IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE 

2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 

สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิ

รับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินคา้นั้นก็ตาม 

3. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover 
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rule) บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน

จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 

ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด 

4. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับทรัพย์สินท่ี

จะลดความเส่ียงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด 

5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัท

จัดการทราบทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็น

วันหยุดท าการของ บริษัทจดัการให้ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมภายในวันท าการ

ถัดไป 

5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ

ทราบทันที 

5.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอ

ได้ 

3.14. อตัรำส่วนกำรลงทนุ
ในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น เพื่อเปน็
ทรัพย์สินของกองทนุรวม : 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลง

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 
 
 
 
 

อัตราส่วนการลงทุน บริษัทจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ (single 

entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 หน่วย CIS ไม่เกิน 10% 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

4.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินงาน
ของกองทุน) 

ไม่เกิน 20% 

 

4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

4.1  เป็นตราสารหนี ้หรือ ตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รบั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

4.2  เสนอขายในประเทศไทย  

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  

benchmark + 5% 
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4.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

4.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized  market  หรือเทียบเท่า 

5 ทรัพย์สินดังนี ้

5.1  ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้  

5.1.1  เป็นตราสารหนี ้หรือ 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

5.1.2  มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade  

5.1.3  เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)  

5.1.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market 
หรือเทียบเท่า  

5.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี  credit 
rating อยู่ระดับ investment 
grade  
5.2.1 reverse repo 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน benchmark + 
5%  
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         5.2.2 OTC derivatives 

6 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 5 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 

 ส่วนที่ 2 : อัตรำสว่นกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ัญญาใน 

ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  

 
ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
มีอายุโครงการ <1 ปี)  

-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
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(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ป ี 

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ 
organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน (B/E) 
และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 

6 derivatives 

hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกิน 
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไมม่ีลงทนุ ตปท. ม ีderivative)  

33 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  ไม่เกิน 20% 

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน 
(Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
 ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 

ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและวันท่ี
ทรัพย์สินขาดคุณสมบตัิ และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันท าการถดัจากวันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนา



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THBOND (ไมม่ีลงทนุ ตปท. ม ีderivative)  

34 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ(2) จ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเปน็ส าคัญ แต่ต้องไม่เกินกวา่ 90 วนันับแต่วันท่ีทรัพย์สิน
นั้นขาดคุณสมบตัิระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัตเิปล่ียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปล่ียนแปลง
คุณสมบัติ แล้วแตก่รณี และให้จดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันท าการถดัจากวันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และ
วันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้ายของ
ระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 
ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า 
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3(ข) 90 วันนับแต่วัน
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สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม 
(3) (ก) 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุน แล้วแตก่รณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันท าการถดัจากวันท่ีมกีารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามกีรณี
ดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัตใิห้
เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่
เดิมนั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการ
แก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือขอ้ 2(3) หรือ
บริษัทจัดการมคีวามเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดลุยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเปน็ส าคัญและต้องสง่รายงานเกีย่วกับการด าเนินการของ
บริษัทจัดการในเรื่องดังกลา่วต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทนุและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขใหเ้ปน็ไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวใหก้ับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถ
ด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้ 
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ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำร
จัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่
ท าให้มกีารลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีไมเ่ป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บรษิัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือ
ด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในข้อ 2 ใน
ส่วนน้ี 
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน ให้บริษัทจดัการด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การ
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวธิีการดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการตอ้งงดเก็บคา่ธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกวา่การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะ
มีผลใช้บังคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไป
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ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บังคับ 
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิม่เติม 
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ค ำจ ำกดัควำม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสทวีเงินออม 1, 2 
  
โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงนิออม 
1, 2 
 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จ ากดั  
 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน  
 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน  
 
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย  หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.
9/2555 ว่าดว้ยการก าหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถงึ บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุน
รวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้วแตก่รณี 
ของกองทุน  

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสทวีเงินออม 1, 2 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ที่สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตร 
สกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชยีระยะที่สอง (Asian Bond 
Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อ
น าเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ข้อ 3.6, 3.7 
และตำม
ประกำศ ทน.
87/2558 
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นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน  
 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  
 
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหนว่ยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก  
 
หนังสือรับรองสิทธิ หมายถงึ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีนหน่วยลงทุน 
เมื่อสิ้นวันท่ีค านวณนั้น โดยค านวณมูลคา่หน่วยลงทุนเป็นตวัเลขที่มี
ทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่ง
จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัท่ีมีหุ้นจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 
Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม 
หรือครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
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บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถงึ บริษทัท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย  
 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างองิไทย (depositary receipt)  
 
หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ 
 
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปท่ี
ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเขา้ถือหลักทรัพยเ์พือ่ครอบง ากิจการ  
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตัง้แตว่ันท่ีราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องจนถงึปัจจุบัน  
 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อ
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงิน
ซึ่งมมีูลค่าเท่ากับส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนท่ีถกูต้องแทนการเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุน  
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ 
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน
จ ากดั  

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity 
Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่น
รูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาด
ทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ
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กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ที่สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดเกี่ยวกบัการจัดท างบการเงินรวม  
 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบี้ย
เงินใหกู้้ยืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
และจดทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีัตถุประสงค์
เพื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์ 
 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
 
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิม่เติม  
มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อรวมผลประโยชน์ท่ีกองทุนพงึได้รบัจาก
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มกีารค านวณ 

 

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลาย
ชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 
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“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็น
หุ้นได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง 
ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้
ออกหรือผู้ค้ าประกัน แต่ไม่รวมถงึตราสารท่ีออกโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์
ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ในตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
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ราย 
2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง

ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้
ดุลยพินิจในการจดัการซื้อขายเปน็ประการอื่น 
และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือ
ได้รับการอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 
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 “บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ

จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ทีม่ีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาต

ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและ
ได้รับการยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
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ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
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3.  foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบ
ของดัชนีทีม่ีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและ
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี
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ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตรา
สารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสาร
หรือสัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
  organized 
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 
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“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 
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“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ัวไป กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation 
category & obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 
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“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความ
เส่ียงในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศ
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นั้น 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

   
3.4 ลักษณะพิเศษ กองทุนรวมที มีการกระจายการลงทุนน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 

(Specific Fund) 
-----  ให้สอดคลอ้ง

กับประกำศ 
ทน.87/2558 
ซึ่งไม่มี 
specific fund 
แล้ว 

1.11 ลกัษณะกำร
เสนอขำย : 

 เสนอขายในไทย ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
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ทน. 87/2558 

3.5 ประเภทกองทุน
ตำมกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ : 
 
กำรก ำหนดสัดส่วน
กำรลงทนุใน
ต่ำงประเทศ : 
 
ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทนุในต่ำงประเทศ 
: 

ลงทุนในตา่งประเทศบางส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
50.00 (MMF1), 79.00 (MMF2) 

กองทุนที่ลงทุนแบบมคีวามเส่ียงทั้งในและตา่งประเทศ 

 

ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตา่งประเทศ 

 

50.00 (MMF1), 79.00 (MMF2) 

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 

3.6.1. ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอืน่ที่
จะลงทนุในประเทศ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย 
(.............................................................) 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแตใ่นกรณทีี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ

เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่น 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารหนี้ 

           1.2.1 ตราสารภาครฐัไทย อาทิเช่น ตัว๋เงินคลัง พันธบัตร             

           1.2.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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           1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

           1.2.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 

           1.2.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้

           1.2.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

           1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6 

ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

     1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เปน็อัตราแลกเปลี่ยน

เงิน 

     1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

     1.5 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยมืเป็น

ตราสารหนี ้          

     1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกีารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน

สามารถลงทุนได้ 

    1.7 ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน   

ทั้งนี้ หากมกีารใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนเป็นหุน้โดยกองทุนรวม

ได้รับหุ้นน้ันมา บริษัทจัดการตอ้งจ าหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีกองทุน

รวมได้รับหุ้นน้ัน โดยในระหวา่งชว่งระยะเวลาดงักล่าว มิใหถ้ือวา่บริษัทจัดการมกีาร

ลงทุนในหุ้นดังกล่าว   

    1.8 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ1.1 -1.7 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ

ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุนใน

ตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียนมือ

แต่กองทุนไดด้ าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกีารท่ี

กฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 

หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ

หลักเกณฑใ์นการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ

ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 
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สามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund)นั้น 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป

ตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund)

นั้น  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 

MF (investing fund) นั้น 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถกู

ลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ชก่องทุนรวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
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9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้

ตามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) 

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.) 

1.3 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) 

1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

1.5 บริษัทประกันภัย 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1.7 กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร

แห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟ)ู 

1.8 นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย
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เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วนัรับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอยา่ง

หน่ึงดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ 

หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหนี้ดงักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสาร

หน้ี หรือท่ีมีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดย

ตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 
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3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บรษิัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo 

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของ

กองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไปตาม

สมการการ ค านวณตามวธิีการดงันี้  

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  

ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์

หรือตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ดังนี ้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount 

rate)) 

4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 

4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คูสั่ญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ให้แกก่องทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ

หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว
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ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อลดลงกวา่สมการใน 

4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) 

เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า 

และมีการก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสัญญาซึ่งได้ก าหนดโดยพจิารณาถึงปจัจยัความ

เส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไมด่ าเนินการตาม 4.4.2 

ก็ได ้

4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo 

จนถึงวันทีม่ีการค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo  

ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ับคู่สญัญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถ

บังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือ

ทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6 discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านงึถงึปัจจยั

ความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรพัย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี้ 

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ SBL 

โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยมื ผู้ยืมต้องเป็นบุคคล
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ดังนี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2 ธปท. 

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 

1.7 บล. 

1.8 บริษัทประกันชวีิต 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิติบุคคลอืน่ตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้

3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 
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3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน

หลักทรัพย์ให้แกก่องทุน  

3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก

หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้

ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 

ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน

ทรัพย์สินดังนี ้

3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
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3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็น

ผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่

วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 

อย่างใดดังนี ้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของ

สัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว์่า

ด้วยข้อก าหนดเกีย่วกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพยแ์ละหลักประกันใน

ธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลักทรพัย์ 

ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังนี้ 

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2 อัตราดอกเบีย้ 
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1.3 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 

ในกรณีท่ี สัญญาซื้อขายลว่งหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 

หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา

ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ 

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า ตัวแปร 

หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดชันดีังกล่าว ต้องเป็นที่

ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย  

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1 กองทุนได้ระบเุกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ 

derivatives ที่จะลงทุนไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้ 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น 

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives 

หรือผู้ค้า derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นนติิ

บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลโดย

หน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเ่ป็นสมาชิกสามัญของ 

IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE 

2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 
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สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิ

รับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินคา้นั้นก็ตาม 

3. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover 

rule) บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน

จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 

ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน

ก าหนด 

4. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับทรัพย์สิน

ที่จะลดความเส่ียงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงาน

ก าหนด 

5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัท

จัดการทราบทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็น

วันหยุดท าการของ บริษัทจดัการให้ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมภายในวันท าการ

ถัดไป 

5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ 

ให้คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงค านวณและแจ้งมูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัท

จัดการทราบทันท ี

5.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้อง
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ขอได้ 

3.6.2. ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอืน่ที่
จะลงทนุใน
ต่ำงประเทศ : 
 

 บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
 

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดังกล่าวต้อง
เสนอขายหรือเป็นการท าสัญญาในประเทศทีม่ีหน่วยงานก ากับดแูลด้านหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัททีจ่ัดตัง้
และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจกัรกัมพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS) เป็นต้น 
 
ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินตา่งประเทศทั่วไป 
1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่
     1.1 เงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก   
     1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
           1.2.1 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร 
           1.2.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
           1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 
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           1.2.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 
           1.2.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้
           1.2.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
           1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6 
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
     1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เปน็อัตราแลกเปล่ียน
เงิน 
     1.4 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ต่างประเทศ ทีม่ีการลงทุนในทรพัย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ 
     1.5 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน 
     1.6 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ1.1-1.5 ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  
2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุนใน
ตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียนมือ
แต่กองทุนไดด้ าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกีารท่ี
กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 
การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ 
ต้องมคีุณสมบัติและหลักเกณฑใ์นการลงทุนดงันี ้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ
ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนท่ี 1 ข้อ 2.1-2.3  
2. เป็นหน่วยชองกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เปน็ดังนี ้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
ก ากับดูแลด้านหลักทรัพยแ์ละตลาดซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS Operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับ
ดูแลท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 
3. ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุ้มครอง 
ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ  ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่ส านักงานก าหนด 
4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมี
การจ ากัดการกูย้ืมไวเ้ฉพาะกรณีมีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี ้(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน 
CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับท่ีกองทุนรวม (investing 
Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น 
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing Fund) 
นั้น 
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4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 
MF (Investing fund) นั้น  
5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS 
ต่างประเทศซึง่ถกูลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใชก่องทุนทีม่ีลักษณะท านองเดยีวกับ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ท้ังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ 
ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนยีมที่เกีย่วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกลา่วไวใ้นหนังสือชี้ชวนด้วย 
 

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 
ของผู้รับฝากดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 
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ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying 
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังนี้ 
1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2 อัตราดอกเบีย้ 
1.3 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
ในกรณีท่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างองิกับราคาของ สินค้า ตัวแปร หรือ
หลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อา้งองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน
หรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของสินค้า  
ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใช่ดัชน ีหรือ สินค้า ตัวแปร หรือ
หลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับ
อย่างกวา้งขวางและเปดิเผยไว้อย่างแพร่หลายดว้ย 
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
2.1 ได้ระบุเกีย่วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น 
ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives 
หรือผู้ค้า derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นนติิ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลโดย
หน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเ่ป็นสมาชิกสามัญของ 
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IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีทีจ่ะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิ
รับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินคา้นั้นก็ตาม 
3. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน 
(cover rule) 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวน
ที่เพียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไว้
ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด 
4. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 
ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับทรัพย์สิน
ที่จะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives ดังกลา่วต้องเป็นไปตามที่ส านกังาน
ก าหนด 
5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัท
จัดการ ทราบทุกวันท่ี 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็น
วันหยุดท าการของบริษัทจัดการ ให้ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมภายในวันท าการ
ถัดไป 
5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ 
ให้คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงค านวณและแจ้งมูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัท
จัดการทราบทันท ี
5.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้อง
ขอได้ 
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3.7. อัตรำสว่นกำร
ลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ 
เพื่อเปน็ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ 

(single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1   กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 
อันดับแรกขึ้นไป  

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade แต่ต่ ากว่า 2 
อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ไม่เกิน 10% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

4.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี

ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้ credit rating 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)  

36 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
 (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ด าเนินงานของกองทุน) 

แบบ national scale) 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

5.1  เป็นตราสารหนี ้ หรือตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  

5.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

5.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized market หรือเทียบเท่า 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  

Benchmark + 5% 

6 ทรัพย์สินดังนี ้

6.1  ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้  

6.1.1  เป็นตราสารหนี ้หรือ 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

6.1.2 มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade  

6.1.3   เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็น 
การลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี 
ภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้ Credit rating  
แบบ national scale) หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน  
benchmark + 5%  
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ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)  

6.1.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market 
หรือเทียบเท่า  

6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี  credit 
rating  อยู่ระดับ investment 
grade  
6.2.1 reverse repo 

        6.2.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 6 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเปน็
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบรษิัท
ดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  
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หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
group limit ของคู่สัญญา 
 
ส่วนที ่3 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
มีอายุโครงการ <1 ปี)  

-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 
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2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

  ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ 
organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน (B/E) 
และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 

6 derivatives 

hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกิน 
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  ไม่เกิน 20% 

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 ตราสารหนี้  หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ  
 ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
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และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 

ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและ
วันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบตัิ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : MMF1, MMF2 (มี ตปท., มี derivatives)  

41 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีเกดิกรณีดังกลา่ว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน 
และวันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันท าการดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 
ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3 
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุน แล้วแตก่รณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันท าการถดัจากวันท่ีมกีารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
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3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณทีี่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่
เดิมนั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใชดุ้ลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเปน็ส าคัญและต้องสง่รายงานเกีย่วกับการด าเนินการ
ของบริษัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขใหเ้ปน็ไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
สามารถด าเนินการโดยวิธกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผล
ที่ท าให้มกีารลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีไมเ่ป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บรษิัทจัดการ 
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(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือ
ด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในข้อ 2 ใน
ส่วนน้ี 
2. ในกรณทีี่การลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน ให้บริษัทจดัการด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมตจิากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การ
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวธิีการดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแตว่ันท่ี
สัดส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บงัคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเตมิ 

3.8 กลยุทธก์ำร
บริหำรจัดกำร
กองทุน 
(Management Style) 
:  

  

มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดยีว (buy-and-hold) 

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 
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3.10 ลักษณะกำร
จ่ำยผลตอบแทนของ
กองทุน : 

 จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่ับซ้อน ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 
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ค ำจ ำกดัควำม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลีย้งชีพ 
โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุน
เพื่อการเล้ียงชีพ 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จ ากดั 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ทีบ่ริษัทจัดการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน 
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน 
นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 
วันท าการขาย หมายถึง ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่ 
สามารถขายหนว่ยลงทุนได้โดยสมบูรณ์ 
วันท าการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันท าการของบรษิัทจัดการ ซึ่งเปน็วันที่ 
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ ์
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ส่ังซื้อ หมายถึง ส่ังซื้อหน่วยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทุนภายหลัง
จากระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ผู้จองซื้อ หมายถงึ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลีย้งชีพ (…. ) 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตัง้กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง 
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อน า
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ตำมประกำศ 
ทน.87/2558 
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ผู้ส่ังซื้อ หมายถึง ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีน 
หน่วยลงทุน เมื่อส้ินวันทีค่ านวณนั้น โดยค านวณมูลค่าหน่วยลงทนุเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ 
ทศนิยมตามหลักสากล 
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีปัดทศนยิมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
ราคาขายหนว่ยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนท่ี ใช้ค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทุน 
(ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนยิม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย 
ลงทุน (ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์
อ้างองิไทย (depositary receipt) 

Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
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หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ
 
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปท่ี 
ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก 
เกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากจิการ 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง 
ตั้งแตว่ันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องจนถึงปัจจุบัน 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนท่ีมรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง 
หรือการจา่ยเงินซึง่มีมูลคา่เทา่กบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด 
จ านวนหน่วยลงทุน 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลักทรัพยจ์ัดตัง้ขึ้นและถอืหุ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ี จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจ ากัดนัน้ 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จ ากดั 
กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ภาวิชาชีพบัญชกี าหนดเก ียวกับการจดัท างบการเงินรวม 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย 
ดอกเบีย้เงินให้กูย้ืมของสถาบันการเงิน 

ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรปูอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนือ่งกับธุรกจิหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาต
และจดทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีัตถุประสงค ์
เพือ่ท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ก้ไข 
เพิม่เติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
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1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย 

2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง
ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
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ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
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 รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี

งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ทีม่ีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
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กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

3.  foreign REIT 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อโครงการ :กองทุนเปดิแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)   
 

9 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทนุน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
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ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
  organized  
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 

“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 
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“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  
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“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
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ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 

“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 
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“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเส่ียง
ในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
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Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

   
3.4 ลักษณะพิเศษ - กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิเกีย่วกับนโยบายการลงทุน 
ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นการลงทุนในหุ้นท่ีมี
ปัจจัยพื้นฐานด ีและมีอัตราการเจริญเติบโตสูง เว้นแตใ่นกรณีท่ีเกดิ
เหตุการณ์ดังต่อไปนี้และบริษัทจดัการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นดงักล่าว
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
1. กรณีที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์เกิดความผันผวนอยา่งรุนแรงในช่วง
ใกล้วันส้ินรอบบัญช ีท าให้ไม่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ทนั 

- กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
 
รายละเอียดเพิม่เตมิเกีย่วกับนโยบายการลงทุน 
ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นการลงทุนในหุ้นท่ีมี 
ปัจจัยพื้นฐานด ีและมีอัตราการเจริญเติบโตสูง เว้นแตใ่นกรณีท่ีเกดิ 
เหตุการณ์ดังต่อไปนี้และบริษัทจดัการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นดงักล่าว 
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
1. กรณีที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์เกิดความผันผวนอยา่งรุนแรงในช่วง 
ใกล้วันส้ินรอบบัญช ีท าให้ไม่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ทนั 

ให้สอดคลอ้ง
กับประกำศ 
ทน.87/2558 
ซ่ึงกองทนุ 
ตรำสำรทุน
ต้องมี net 
exposure ใน
ตรำสำรทุน
โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญช ี
> 80% ของ 
NAV  
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2. กรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกจิและการเงินหรือมีปัจจยัใน
ประเทศหรือนอกประเทศ ท าให้ไม่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วน ที่ก าหนด 
ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนใน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตลอดจน
หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือหลายอยา่ง ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
ทั้งนี ้บริษัทจะไม่ลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
(Derivative) และตราสารหนี ้ที่มลัีกษณะของสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝง 
(Structured Note) 

2. กรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกจิและการเงินหรือมีปัจจยัใน 
ประเทศหรือนอกประเทศ ท าให้ไม่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วน ที่ก าหนด 
ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนใน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตลอดจน 
หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง 
หน่ึงหรือหลายอยา่ง ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
ทั้งนี ้บริษัทจะไม่ลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายลว่งหน้า  
(Derivative) และตราสารหนี ้ที่มลัีกษณะของสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝง 
(Structured Note) 

3.6.1. ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอืน่ที่
จะลงทนุในประเทศ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย 
(.............................................................) 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแตใ่นกรณทีี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ

เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธิี

อื่น 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารทุน 

           1.2.1 หุ้น 

           1.2.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 

           1.2.3 TSR                     

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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           1.2.4 ใบแสดงสิทธใินผละประโยชน์ท่ีมี  underlying เป็นหุ้นหรือ share 

warrants  

            1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลัีกษณะท านองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 

1.2.4 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

      1.3 ตราสารหนี ้

           1.3.1 ตราสารภาครฐัไทย อาทิเช่น ตัว๋เงินคลัง พันธบัตร             

           1.3.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

           1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

           1.3.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 

           1.3.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้

           1.3.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

           1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 - 

1.3.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

     1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

     1.5 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) 

     1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกีารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน

สามารถลงทุนได้  

     1.7 หน่วย property   

     1.8 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) 

     1.9 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

     ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน
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รวมได้รับหุ้นน้ันมา บริษัทจัดการต้องจ าหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ี

กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างชว่งระยะเวลาดงักล่าว มิให้ถือว่าบริษัท

จัดการมีการลงทุนในหุ้นดงักลา่ว   

     1.10 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.9 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ

ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน

ในตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน

มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี

กฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 

หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ

หลักเกณฑใ์นการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ
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ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 

สามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 

fund) นั้น  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 

MF (investing fund) นั้น 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง

ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ช่กองทุนรวมฟดีเดอร ์

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้

ตามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) 

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.) 

1.3 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) 

1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

1.5 บริษัทประกันภัย 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1.7 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทนุฟ้ืนฟู) 

1.8 นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
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1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วนัรับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอยา่ง

หน่ึงดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ 

หรือทีม่ีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหนี้ดงักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสาร
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หน้ี หรือท่ีมีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดย

ตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บรษิัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo 

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม

ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไป

ตามสมการการ ค านวณตามวิธีการดังนี ้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  

ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์

หรือตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดงันี ้
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4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + 

discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 

4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คูสั่ญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ให้แกก่องทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ

หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว

ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อลดลงกวา่สมการใน 

4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) 

เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ า

กว่า และมกีารก าหนดเรื่องดังกลา่วไวใ้นสัญญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปจัจัย

ความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการตาม 

4.4.2 ก็ได ้

4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo 

จนถึงวันที่มีการค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo  

ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ับคู่สญัญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถ

บังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือ

ทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 
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4.6 discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านงึถงึ

ปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี้ 

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ 

SBL โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมตอ้ง

เป็นบุคคลดงันี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2 ธปท. 

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 

1.7 บล. 

1.8 บริษัทประกันชวีิต 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 
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3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้

3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน

นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ได้เห็น 

3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน

หลักทรัพย์ให้แกก่องทุน  

3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก

หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้
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ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 

ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน

ทรัพย์สินดังนี ้

3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น

เป็นผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่

วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 

อย่างใดดังนี ้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญ

ของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายมืและใหย้ืมหลักทรัพย์และ
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 หลักประกันในธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลักทรัพย ์

3.7. อัตรำสว่นกำร
ลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ 

(single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1   กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 
อันดับแรกขึ้นไป  

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

 2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade แต่ต่ ากว่า 2 
อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS   ไม่เกิน 10% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

ไม่เกิน 20% 

 

 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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4.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
 (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ด าเนินงานของกองทุน) 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

5.1  เป็นตราสารหนี ้ หรือตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  

5.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

5.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized market หรือเทียบเท่า 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  

Benchmark + 5% 

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย 
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรบั 
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง 
ตราสารทุนทีผู่้ออกตราสารอยู่ระหวา่ง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน 
SET) 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน  
benchmark + 5%  
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6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ 
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซ่ึงหุ้นของ
บริษัทดังกลา่วซื้อขายในกระดาน 
ซื้อขายหลักทรัพย์ ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท า 
ให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซ้ือ 
ขายใน SET) 
 

6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือ 
การจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1 
 

6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ 
investment grade  
 

6.5 หน่วยproperty ดังนี้  
6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน 
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหวา่ง            
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือ
ขายใน SET) 
6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ใน 
ระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียน 
ซื้อขายตาม 6.5.1  
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6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี  credit 
rating  อยู่ระดับ investment grade  
6.6.1 reverse repo 

 6.6.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 6 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเปน็
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบรษิัท
ดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
group limit ของคู่สัญญา 
 
ส่วนที ่3 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
มีอายุโครงการ <1 ปี)  
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1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรอื securities lending หรือ derivatives) 

-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

5.1   ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET 

ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 
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5.2   ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
        ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 

5.3    ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับ 
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET  

5.4  ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลก
เงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

6 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  (ไม่รวมตราสาร Basel III) ไม่เกิน 20% 

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหนึ่ง กรณีที่ เป็นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวม
วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน  

< 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 

2 ตราสารหนี้  หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ  
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 
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3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย  infra ทั้งหมดของกองทนุ 
infra ที่ออกหน่วยนั้น 

ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและ
วันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบตัิ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
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รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน 
และวันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันท าการดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 
4 ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเ้งิน ตามข้อ 1 ในส่วนท่ี 3 
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
แล้วแต่กรณี และจดัส่งรายงานตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันท าการถดัจากวันท่ีมกีารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
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3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดมินั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค 
4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการในเรือ่งดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงักลา่ว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถด าเนินการโดยวิธกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัจัดการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ท าใหม้ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งตอ่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ี
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ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 
2 ในส่วนน้ี 
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวิธกีารดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแตว่ันท่ี
สัดส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บงัคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเตมิ 
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กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสก าไรปันผล 
โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสก าไรปันผล 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จ ากดั 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ทีบ่ริษัทจัดการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน 
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน 
นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 
วันท าการขาย หมายถึง ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่ 
สามารถขายหนว่ยลงทุนได้โดยสมบูรณ์ 
วันท าการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันท าการของบรษิัทจัดการ ซึ่งเปน็วันที่ 
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ ์
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ส่ังซื้อ หมายถึง ส่ังซื้อหน่วยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทุนภายหลัง
จากระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ผู้จองซื้อ หมายถงึ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้ส่ังซื้อ หมายถึง ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสก าไรปันผล (…. ) 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตัง้กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง 
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อน า
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ตำมประกำศ 
ทน.87/2558 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพ่ือ EPM)  

2 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีน 
หน่วยลงทุน เมื่อส้ินวันทีค่ านวณนั้น โดยค านวณมูลค่าหน่วยลงทนุเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ 
ทศนิยมตามหลักสากล 
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีปัดทศนยิมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
ราคาขายหนว่ยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนท่ี ใช้ค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทุน 
(ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนยิม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย 
ลงทุน (ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีเ่กิดจากหลักทรัพย์
อ้างองิไทย (depositary receipt) 
หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดย

Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
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บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ
 
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปท่ี 
ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก 
เกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากจิการ 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง 
ตั้งแตว่ันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องจนถึงปัจจุบัน 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนท่ีมรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง 
หรือการจา่ยเงินซึง่มีมูลคา่เทา่กบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด 
จ านวนหน่วยลงทุน 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลักทรัพยจ์ัดตัง้ขึ้นและถอืหุ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ี จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจ ากัดนัน้ 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จ ากดั 
กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ภาวิชาชีพบัญชกี าหนดเก ียวกับการจดัท างบการเงินรวม 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย 
ดอกเบีย้เงินให้กูย้ืมของสถาบันการเงิน 
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนือ่งกับธุรกจิหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาต

ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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และจดทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีัตถุประสงค ์
เพือ่ท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ก้ไข 
เพิม่เติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
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1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย 

2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง
ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
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ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
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 รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี

งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ทีม่ีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
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กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

3.  foreign REIT 
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“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทนุน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
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ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
  organized  
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 

“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 
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“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  
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“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
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ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 

“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 
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“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเส่ียง
ในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
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Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

   
3.4 ลักษณะพิเศษ กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑม์าตรฐาน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
 

รายละเอียดเพิม่เตมิเกีย่วกับนโยบายการลงทุน 
บริษัทจัดการจะน าเงินลงทุนทีระดมได้ไปลงทุนในหรือมีไวซ้ึ งตราสาร
แห่งทุน และ/หรือหน่วยลงทุน หรือใบส าคัญแสดงสิทธิจะซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจดัการได้แจ้งเหตุการณ์ที ่เกดิขึ้นดงักล่าว
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
1. กรณีทีร่าคาตลาดของหลักทรัพย์เกิดความผันผวนอยา่งรุนแรงในช่วง
ใกล้วันส้ินรอบบัญชีท าให้ไม่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ทัน 

-----  
 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
 

รายละเอียดเพิม่เตมิเกีย่วกับนโยบายการลงทุน 
บริษัทจัดการจะน าเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารแห่งทุน และ/
หรือหน่วยลงทุน หรือใบส าคญัแสดงสิทธิจะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสาร
แห่งทุน โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ของกองทุนเว้นแต่ในกรณีที ่เกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปนี ้และบริษัทจัดการได้แจ้ง
เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นดงักล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ … (…) 

ให้สอดคลอ้ง
กับประกำศ 
ทน.87/2558 
ซึ่งไม่มี 
specific fund 
แล้ว และ
กองทุน 
ตรำสำรทุน
ต้องมี net 
exposure ใน
ตรำสำรทุน
โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญช ี
> 80% ของ 
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2. กรณีทีเ่กิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกจิและการเงินหรือมีปัจจยัใน
ประเทศหรือนอกประเทศ ท าให้ไม่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วนทีก่ าหนด 
 
เงินลงทุนส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหน้ี ตราสารกึง่หน้ี กึง่ทุน 
เงินฝาก และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานประกาศก าหนด  
ทัง้นี ้กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
(Derivative) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ี
ลักษณะของสัญญาซ ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) 

NAV  

3.6.1. ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอืน่ที่
จะลงทนุในประเทศ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย 
(.............................................................) 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแตใ่นกรณทีี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ

เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธิี

อื่น 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารทุน 

           1.2.1 หุ้น 

 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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           1.2.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 

           1.2.3 TSR                     

           1.2.4 ใบแสดงสิทธใินผละประโยชน์ท่ีมี  underlying เป็นหุ้นหรือ share 

warrants  

            1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลัีกษณะท านองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 

1.2.4 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

      1.3 ตราสารหนี ้

            1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบตัร             

           1.3.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

           1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

           1.3.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 

           1.3.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้

           1.3.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

           1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 - 

1.3.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

      1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี ้

            1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

            1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย ์

            1.4.3 อัตราดอกเบี้ย 

            1.4.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 

            1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
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            1.4.6 ทองค า 

            1.4.7 น้ ามันดิบ 

            1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเปน็สินค้าหรือตัวแปร

ตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10  

             1.4.9 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8 

            1.4.10 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด      

     1.5 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

     1.6 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) 

     1.7 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกีารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน

สามารถลงทุนได้  

     1.8 หน่วย property   

     1.9 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) 

     1.10 ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

     ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน

รวมได้รับหุ้นน้ันมา บริษัทจัดการต้องจ าหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ี

กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างชว่งระยะเวลาดงักล่าว มิให้ถือว่าบริษัท

จัดการมีการลงทุนในหุ้นดงักลา่ว   

     1.11 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.10 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ

ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน

ในตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน

มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี

กฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 

หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ

หลักเกณฑใ์นการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ

ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 
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2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 

สามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 

fund) นั้น  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 

MF (investing fund) นั้น 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง

ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ช่กองทุนรวมฟดีเดอร ์

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี ้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
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8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้

ตามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) 

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.) 

1.3 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) 

1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

1.5 บริษัทประกันภัย 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1.7 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทนุฟ้ืนฟู) 

1.8 นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 
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2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วนัรับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอยา่ง

หน่ึงดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ทีไ่ด้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ 

หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหนี้ดงักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสาร

หน้ี หรือท่ีมีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดย

ตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
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2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บรษิัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo 

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม

ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไป

ตามสมการการ ค านวณตามวิธีการดังนี ้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  

ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์

หรือตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดงันี ้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + 

discount rate)) 
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4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 

4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คูสั่ญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ให้แกก่องทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ

หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว

ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อลดลงกวา่สมการใน 

4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) 

เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ า

กว่า และมกีารก าหนดเรื่องดังกลา่วไวใ้นสัญญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปจัจัย

ความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการตาม 

4.4.2 ก็ได ้

4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo 

จนถึงวันที่มีการค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo  

ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ับคู่สญัญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถ

บังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือ

ทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6 discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านงึถงึ

ปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแลว้ 
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ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี้ 

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ 

SBL โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมตอ้ง

เป็นบุคคลดงันี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2 ธปท. 

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 

1.7 บล. 

1.8 บริษัทประกันชวีิต 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพ่ือ EPM)  

26 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน

นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ได้เห็น 

3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน

หลักทรัพย์ใหแ้กก่องทุน  

3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก

หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้

ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 

ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 
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3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน

ทรัพย์สินดังนี ้

3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น

เป็นผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่

วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 

อย่างใดดังนี ้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญ

ของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายมืและใหย้ืมหลักทรัพย์และ

หลักประกันในธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลักทรัพย ์
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ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 

underlying อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างดงันี ้

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนกีลุ่มหลักทรัพย์ 

1.3 อัตราดอกเบีย้ 

1.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 

1.5 เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

1.6 ทองค า 

1.7 น้ ามันดิบ 

1.8 ดัชนกีลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสินคา้หรือตัวแปรตาม 1.1-

1.7 หรือ 1.10  

1.9 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.8 

1.10 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด      

ในกรณีท่ี สัญญาซื้อขายลว่งหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 

หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา

ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ 

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า ตัว

แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงักล่าว ต้อง

เป็นที่ยอมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย  
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2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1 กองทุนได้ระบเุกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ 

derivatives ที่จะลงทุนไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  

2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 

สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี

สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 

3.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนตีาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี

ลักษณะดงันี ้

3.1 เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธกีารค านวณไว้อยา่งชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูล

ของ underlying หรือปัจจัยตา่งๆ ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดัชนีให้

เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ

ปัจจัยดงักลา่วต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระด้วย 

3.2 เป็นดชันีที่มีลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึง

ดังนี ้
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3.2.1.1  ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก < 20% ของน้ าหนักทั้งหมด 

3.2.1.2  ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ าหนัก < 35% ของน้ าหนักทั้งหมด ใน

กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่

ก าหนดใน 3.2.1.1 

           การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน า

องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ หรือ

เป็นดัชนีราคาทองค าหรือน้ ามันดิบ 

3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเงือ่นไขครบถ้วนดังนี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทุนได้

โดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนใน

ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit 

ของกองทุนนั้น 
3.3  เป็นดัชนีท่ีได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ีความนา่เชื่อถือและท าหน้าที่ได้อยา่ง

อิสระจาก บลจ.  ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกลา่วเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  

บลจ. น้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพด้วย 

3.4  มีการแสดงดชันีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านส่ือที่มีการเสนอ

ข้อมูลอย่างทันเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินคา้โภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตวัแปร
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อย่างหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอย่างดังนี้ 

3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (futures price) 

ของสินค้าโภคภัณฑ ์

3.5.2  ดัชนีสินคา้โภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง 

3.5.3  ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างองิกับดัชนีสินคา้โภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดชันีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างองิ
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณ
จากราคาสินค้าและบริการท่ี บลจ. แสดงใหเ้ห็นได้วา่วิธกีารค านวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงักล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 
 

4. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover 

rule)  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน

จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 

ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน

ก าหนด 
 

5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับ

ทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่

ส านักงานก าหนด 
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6. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ 

บริษัทจัดการทราบทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวัน

ดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บริษัทจัดการใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายตุิธรรม

ภายในวันท าการถัดไป 

6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี

นัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives 

ให้บริษัทจดัการทราบทันที 

6.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ

ร้องขอได ้

7. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  

บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้  

7.1 เขา้เป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น  

7.2 เขา้เป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ

เทียบเคยีงกับธุรกรรมอยา่งหน่ึงอย่างใด ดงันี้      

      7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกันความเส่ียง

ด้านเครดิตทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน

ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพัน

ที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ
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มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบก าหนดทันที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit 

event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบก าหนดตามปกติ) ท้ังนี้ ไม่ว่า obligation จะมี

เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย

รายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเส่ียงมีหน้าทีช่ าระหนีเ้มื่อเกิด credit event 

ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ

เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม obligation 

ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ

ก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 

Credit Default Swap)  

       7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน

ความเส่ียงของสินทรัพย์อา้งองิที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจาก

สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะจา่ยผลตอบแทนใน

อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนท่ี

ลดลง (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการท่ีผู้ซื้อประกัน

ความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุติธรรมของ

สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบ

ก าหนดสัญญา (กรณีไมเ่กิด credit event)  

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and 

Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลักษณะดงันี้  

7.3.1 มีผลใช้บงัคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าด้วย
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยห์รือกฎหมายอื่น  

7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธทิี่ก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเส่ือมเสียไป  

7.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายให้แกคู่่สัญญา 

3.7. อัตรำสว่นกำร
ลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ 

(single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1   กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 
อันดับแรกขึ้นไป  

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

 2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade แต่ต่ ากว่า 2 
อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS   ไม่เกิน 10% 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

4.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
 (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ด าเนินงานของกองทุน) 

ไม่เกิน 20% 

 

 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

5.1  เป็นตราสารหนี ้ หรือตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  

5.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

5.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized market หรือเทียบเท่า 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  

Benchmark + 5% 

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย 
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรบั 
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง 
ตราสารทุนทีผู่้ออกตราสารอยู่ระหวา่ง

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน  
benchmark + 5%  
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ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน 
SET) 
 

6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ 
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซ่ึงหุ้นของ
บริษัทดังกลา่วซื้อขายในกระดาน 
ซื้อขายหลักทรัพย์ ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท า 
ให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซ้ือ 
ขายใน SET) 
 

6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือ 
การจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1 
 

6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ 
investment grade  
 

6.5 หน่วยproperty ดังนี้  
6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน 
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหวา่ง            
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือ
ขายใน SET) 
6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ใน 
ระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียน 
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ซื้อขายตาม 6.5.1  
 

6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี  credit 
rating  อยู่ระดับ investment grade  
6.6.1 reverse repo 

 6.6.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 6 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเปน็
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบรษิัท
ดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
group limit ของคู่สัญญา 
 
ส่วนที ่3 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
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1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

มีอายุโครงการ <1 ปี)  
-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดังนี้ (total SIP) ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 
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5.1   ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET 

5.2   ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
        ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 

5.3    ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับ 
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET  

5.4  ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลก
เงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

6 derivatives 

6.1 hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกิน 
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 6.2 non – hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง  

Global 
exposure 
limit  

OTC 
derivatives  
limit 

กรณีกองทุน
ไม่มีการ
ลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จ ากัด net 
exposure  
ที่เกิดจาก
การลงทุนใน 
derivatives 
โดยต้องไม่
เกิน 100% 
ของ NAV  

ไม่เกิน 25%
ของ NAV 
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7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  (ไม่รวมตราสาร Basel III) ไม่เกิน 20% 

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหนึ่ง กรณีที่ เป็นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวม
วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน  

< 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 

2 ตราสารหนี้  หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ  
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย  infra ทั้งหมดของกองทนุ 
infra ที่ออกหน่วยนั้น 
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ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและ
วันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบตัิ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน 
และวันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้าย
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ของระยะเวลา 5 วันท าการดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 
4 ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่ 
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3 
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุน แล้วแตก่รณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่มกีารแก้ไขจนเปน็ไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดมินั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพ่ือ EPM)  

43 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการในเรือ่งดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงักลา่ว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถด าเนินการโดยวิธกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัจัดการแทนได ้

ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ท าใหม้ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งตอ่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ี
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 
2 ในส่วนน้ี 
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดสว่นการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการ



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GDF (ไม่มีลง ตปท. ,มี derivatives เพ่ือ EPM)  

44 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
ลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวิธกีารดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแตว่ันท่ี
สัดส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บงัคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเตมิ 
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กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวกี าไร 
โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว
ทวีก าไร 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จ ากดั 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ทีบ่ริษัทจัดการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน 
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน 
นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 
วันท าการขาย หมายถึง ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่ 
สามารถขายหนว่ยลงทุนได้โดยสมบูรณ์ 
วันท าการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันท าการของบรษิัทจัดการ ซึ่งเปน็วันที่ 
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ ์
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ส่ังซื้อ หมายถึง ส่ังซื้อหน่วยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทุนภายหลัง
จากระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ผู้จองซื้อ หมายถงึ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวกี าไร (…. ) 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตัง้กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง 
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อน า
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ตำมประกำศ 
ทน.87/2558 
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ผู้ส่ังซื้อ หมายถึง ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีน 
หน่วยลงทุน เมื่อส้ินวันทีค่ านวณนั้น โดยค านวณมูลค่าหน่วยลงทนุเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ 
ทศนิยมตามหลักสากล 
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีปัดทศนยิมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
ราคาขายหนว่ยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนท่ี ใช้ค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทุน 
(ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนยิม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย 
ลงทุน (ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรพัย์กรุงเทพ 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์
อ้างองิไทย (depositary receipt) 

Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
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หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ
 
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปท่ี 
ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก 
เกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากจิการ 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง 
ตั้งแตว่ันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องจนถึงปัจจุบัน 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนท่ีมรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง 
หรือการจา่ยเงินซึง่มีมูลคา่เทา่กบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด 
จ านวนหน่วยลงทุน 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลักทรัพยจ์ัดตัง้ขึ้นและถอืหุ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ี จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจ ากัดนัน้ 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จ ากดั 
กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ภาวิชาชีพบัญชกี าหนดเก ียวกับการจดัท างบการเงินรวม 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย 
ดอกเบีย้เงินให้กูย้ืมของสถาบันการเงิน 

ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนือ่งกับธุรกจิหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาต
และจดทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีัตถุประสงค ์
เพือ่ท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ก้ไข 
เพิม่เติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
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1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย 

2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง
ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
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ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
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 รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี

งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ทีม่ีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
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กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

3.  foreign REIT 
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“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทนุน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
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ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
  organized  
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 

“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 
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“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  
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“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
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ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 

“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 
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“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเส่ียง
ในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
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Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

   
3.6.1. ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอืน่ที่
จะลงทนุในประเทศ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย 
(.............................................................) 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแตใ่นกรณทีี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ

เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธิี

อื่น 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารทุน 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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           1.2.1 หุ้น 

           1.2.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 

           1.2.3 TSR                     

           1.2.4 ใบแสดงสิทธใินผละประโยชน์ท่ีมี  underlying เป็นหุ้นหรือ share 

warrants  

            1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลัีกษณะท านองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 

1.2.4 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

      1.3 ตราสารหนี ้

            1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบตัร             

            1.3.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

            1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

            1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

            1.3.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นกู ้

            1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เปน็พันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

            1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มลัีกษณะท านองเดียวกับตราสารหน้ีตาม 1.3.1 - 

1.3.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

      1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี ้

            1.4.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

            1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย ์

            1.4.3 อัตราดอกเบี้ย 

            1.4.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
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            1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

            1.4.6 ทองค า 

            1.4.7 น้ ามันดิบ 

            1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเปน็สินค้าหรือตัวแปร

ตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10  

             1.4.9 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8 

            1.4.10 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด      

     1.5 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

     1.6 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) 

     1.7 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกีารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน

สามารถลงทุนได้  

     1.8 หน่วย property   

     1.9 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) 

     1.10 ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

     ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน

รวมได้รับหุ้นน้ันมา บริษัทจัดการต้องจ าหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ี

กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างชว่งระยะเวลาดงักล่าว มิให้ถือว่าบริษัท

จัดการมีการลงทุนในหุ้นดงักลา่ว   

     1.11 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.10 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ

ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน

ในตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน

มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี

กฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 

หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ

หลักเกณฑใ์นการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ

ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 
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สามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 

fund) นั้น  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 

MF (investing fund) นั้น 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง

ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ช่กองทุนรวมฟดีเดอร ์

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพ่ือ EPM)  

20 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้

ตามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) 

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.) 

1.3 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) 

1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

1.5 บริษัทประกันภัย 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1.7 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทนุฟ้ืนฟู) 

1.8 นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
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2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วนัรับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอยา่ง

หน่ึงดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ 

หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหนี้ดงักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสาร

หน้ี หรือท่ีมีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดย

ตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 
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2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo 

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2 เปน็การขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม

ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไป

ตามสมการการ ค านวณตามวิธีการดังนี ้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  

ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์

หรือตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดงันี ้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + 

discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 

4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คูสั่ญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ให้แกก่องทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ
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หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว

ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อลดลงกวา่สมการใน 

4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) 

เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ า

กว่า และมกีารก าหนดเรื่องดังกลา่วไวใ้นสัญญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปจัจัย

ความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการตาม 

4.4.2 ก็ได ้

4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo 

จนถึงวันที่มีการค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo  

ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ับคู่สญัญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถ

บังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือ

ทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6 discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านงึถงึ

ปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี้ 

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ 
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SBL โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมตอ้ง

เป็นบุคคลดงันี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2 ธปท. 

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 

1.7 บล. 

1.8 บริษัทประกันชวีิต 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้

3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย
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เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน

นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ได้เห็น 

3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน

หลักทรัพย์ให้แกก่องทุน  

3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก

หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้

ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 

ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน

ทรัพย์สินดังนี ้



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-GLTF (ไม่มีลง ตปท., มี derivatives เพ่ือ EPM)  

26 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 

3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น

เป็นผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่

วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 

อย่างใดดังนี ้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเปน็ credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญ

ของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายมืและใหย้ืมหลักทรัพย์และ

หลักประกันในธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลักทรัพย ์

ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 

underlying อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างดงันี ้

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
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1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนกีลุ่มหลักทรัพย์ 

1.3 อัตราดอกเบีย้ 

1.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 

1.5 เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

1.6 ทองค า 

1.7 น้ ามันดิบ 

1.8 ดัชนกีลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสินคา้หรือตัวแปรตาม 1.1-

1.7 หรือ 1.10  

1.9 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.8 

1.10 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด      

ในกรณีท่ี สัญญาซื้อขายลว่งหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 

หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา

ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ 

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า ตัว

แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงักล่าว ต้อง

เป็นที่ยอมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย  
 

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1 กองทุนได้ระบเุกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ 

derivatives ที่จะลงทุนไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
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2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  

2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 

สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี

สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 

3.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนตีาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี

ลักษณะดงันี ้

3.1 เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธกีารค านวณไว้อยา่งชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูล

ของ underlying หรือปัจจัยตา่งๆ ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดัชนีให้

เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ

ปัจจัยดงักลา่วต้องมกีารเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระด้วย 

3.2 เป็นดชันีที่มีลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึง

ดังนี ้
3.2.1.1  ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก < 20% ของน้ าหนักทั้งหมด 

3.2.1.2  ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ าหนัก < 35% ของน้ าหนักทั้งหมด ใน

กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่

ก าหนดใน 3.2.1.1 
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           การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน า

องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ หรือ

เป็นดัชนีราคาทองค าหรือน้ ามันดิบ 

3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเงือ่นไขครบถ้วนดังนี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทุนได้

โดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนใน

ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit 

ของกองทุนนั้น 
3.3  เป็นดัชนีท่ีได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ีความนา่เชื่อถือและท าหน้าที่ได้อยา่ง

อิสระจาก บลจ.  ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกลา่วเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  

บลจ. น้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพด้วย 

3.4  มีการแสดงดชันีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านส่ือที่มีการเสนอ

ข้อมูลอย่างทันเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินคา้โภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตวัแปร

อย่างหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอย่างดังนี้ 

3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (futures price) 

ของสินค้าโภคภัณฑ ์

3.5.2  ดัชนีสินคา้โภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
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ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง 

3.5.3  ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างองิกับดัชนีสินคา้โภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดชันีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิง
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณ
จากราคาสินค้าและบริการท่ี บลจ. แสดงใหเ้ห็นได้วา่วิธกีารค านวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงักล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 
 

4. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover 

rule)  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน

จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 

ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน

ก าหนด 
 

5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับ

ทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่

ส านักงานก าหนด 
 

6. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ 
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บริษัทจัดการทราบทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวัน

ดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บริษัทจัดการใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายตุิธรรม

ภายในวันท าการถัดไป 

6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี

นัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives 

ให้บริษัทจดัการทราบทันที 

6.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ

ร้องขอได ้

7. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  

บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้  

7.1 เขา้เป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น  

7.2 เขา้เป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ

เทียบเคยีงกับธุรกรรมอยา่งหน่ึงอย่างใด ดงันี้      

      7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกันความเส่ียง

ด้านเครดิตทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน

ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพัน

ที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ

มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบก าหนดทันที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit 

event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบก าหนดตามปกติ) ท้ังนี้ ไม่ว่า obligation จะมี

เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย

รายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเส่ียงมีหน้าทีช่ าระหนีเ้มื่อเกิด credit event 
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ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ

เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม obligation 

ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ

ก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 

Credit Default Swap)  

       7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน

ความเส่ียงของสินทรัพย์อา้งองิที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจาก

สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะจา่ยผลตอบแทนใน

อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนท่ี

ลดลง (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการท่ีผู้ซื้อประกัน

ความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุติธรรมของ

สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบ

ก าหนดสัญญา (กรณีไมเ่กิด credit event)  

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and 

Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลักษณะดงันี้  

7.3.1 มีผลใช้บงัคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยห์รือกฎหมายอื่น  

7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธทิี่ก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเส่ือมเสียไป  
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7.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายให้แกคู่่สัญญา 

3.7. อัตรำสว่นกำร
ลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ 

(single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1   กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 
อันดับแรกขึ้นไป  

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade แต่ต่ ากว่า 2 
อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS   ไม่เกิน 10% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

ไม่เกิน 20% 

 

 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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4.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
 (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ด าเนินงานของกองทุน) 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

5.1  เป็นตราสารหนี ้ หรือตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  

5.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

5.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized market หรือเทียบเท่า 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  

Benchmark + 5% 

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย 
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรบั 
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง 
ตราสารทุนทีผู่้ออกตราสารอยู่ระหวา่ง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน 
SET) 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน  
benchmark + 5%  
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6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ 
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซ่ึงหุ้นของ
บริษัทดังกลา่วซื้อขายในกระดาน 
ซื้อขายหลักทรัพย์ ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท า 
ให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซ้ือ 
ขายใน SET) 
 

6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือ 
การจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1 
 

6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ 
investment grade  
 

6.5 หน่วยproperty ดังนี้  
6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน 
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหวา่ง            
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือ
ขายใน SET) 
6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ใน 
ระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียน 
ซื้อขายตาม 6.5.1  
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6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี  credit 
rating  อยู่ระดับ investment grade  
6.6.1 reverse repo 

 6.6.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 6 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเปน็
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบรษิัท
ดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
group limit ของคู่สัญญา 
 
ส่วนที ่3 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
มีอายุโครงการ <1 ปี)  
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1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

5.1   ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET 

ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 
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5.2   ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
        ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 

5.3    ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับ 
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET  

5.4  ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลก
เงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

6 derivatives 

6.1 hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกิน 
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 6.2 non – hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง  

Global 
exposure 
limit  

OTC 
derivatives  
limit 

กรณีกองทุน
ไม่มีการ
ลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จ ากัด net 
exposure  
ที่เกิดจาก
การลงทุนใน 
derivatives 
โดยต้องไม่
เกิน 100% 
ของ NAV  

ไม่เกิน 25%
ของ NAV 

7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  (ไม่รวมตราสาร Basel III) ไม่เกิน 20% 
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ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหนึ่ง กรณีที่ เป็นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวม
วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน  

< 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 

2 ตราสารหนี้  หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ  
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย  infra ทั้งหมดของกองทนุ 
infra ที่ออกหน่วยนั้น 
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ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและ
วันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบตัิ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน 
และวันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้าย
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ของระยะเวลา 5 วันท าการดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 
4 ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่ 
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3 
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุน แล้วแตก่รณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่มกีารแก้ไขจนเปน็ไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดมินั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
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4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการในเรือ่งดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงักลา่ว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถด าเนินการโดยวิธกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัจัดการแทนได ้

ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ท าใหม้ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งตอ่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ี
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 
2 ในส่วนน้ี 
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2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดสว่นการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวิธกีารดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแตว่ันท่ี
สัดส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บงัคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเตมิ 
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ค ำจ ำกดัควำม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว 
โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จ ากดั 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ทีบ่ริษัทจัดการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน 
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน 
นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 
วันท าการขาย หมายถึง ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่ 
สามารถขายหนว่ยลงทุนได้โดยสมบูรณ์ 
วันท าการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันท าการของบรษิัทจัดการ ซึ่งเปน็วันที่ 
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ ์
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ส่ังซื้อ หมายถึง ส่ังซื้อหน่วยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทุนภายหลัง
จากระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ผู้จองซื้อ หมายถงึ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้ส่ังซื้อ หมายถึง ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว (…. ) 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตัง้กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง 
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อน า
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ตำมประกำศ 
ทน.87/2558 
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หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีน 
หน่วยลงทุน เมื่อส้ินวันทีค่ านวณนั้น โดยค านวณมูลค่าหน่วยลงทนุเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ 
ทศนิยมตามหลักสากล 
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีปัดทศนยิมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
ราคาขายหนว่ยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนท่ี ใช้ค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทุน 
(ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนยิม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย 
ลงทุน (ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์
อ้างองิไทย (depositary receipt) 
หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดย

Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไมม่ี derivatives)  

3 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปท่ี 
ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก 
เกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากจิการ 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง 
ตั้งแตว่ันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องจนถึงปัจจุบัน 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนท่ีมรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง 
หรือการจา่ยเงินซึง่มีมูลคา่เทา่กบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด 
จ านวนหน่วยลงทุน 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลักทรัพยจ์ัดตัง้ขึ้นและถอืหุ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ี จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจ ากัดนัน้ 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จ ากดั 
กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ภาวิชาชีพบัญชกี าหนดเก ียวกับการจดัท างบการเงินรวม 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย 
ดอกเบีย้เงินให้กูย้ืมของสถาบันการเงิน 
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนือ่งกับธุรกจิหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาต
และจดทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีัตถุประสงค ์

ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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เพือ่ท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ก้ไข 
เพิม่เติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
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1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย 

2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง
ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
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ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
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 รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี

งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ทีม่ีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
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กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

3.  foreign REIT 
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“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทนุน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
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ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
organized  
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 

“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 
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“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  
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“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
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ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 

“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 
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“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเส่ียง
ในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
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Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

   
3.6.1. ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอืน่ที่
จะลงทนุในประเทศ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย 
(.............................................................) 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแตใ่นกรณทีี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ

เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธิี

อื่น 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารทุน 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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           1.2.1 หุ้น 

           1.2.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 

           1.2.3 TSR                     

           1.2.4 ใบแสดงสิทธใินผละประโยชน์ท่ีมี  underlying เป็นหุ้นหรือ share 

warrants  

            1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลัีกษณะท านองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 

1.2.4 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

      1.3 ตราสารหนี ้

            1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบตัร             

            1.3.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

            1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

            1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

            1.3.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นกู ้

            1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เปน็พันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

            1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มลัีกษณะท านองเดียวกับตราสารหน้ีตาม 1.3.1 - 

1.3.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด                             

     1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

     1.5 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) 

     1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกีารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน

สามารถลงทุนได้  

     1.7 หน่วย property   
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     1.8 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) 

     1.9 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

     ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน

รวมได้รับหุ้นน้ันมา บริษัทจัดการต้องจ าหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ี

กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างชว่งระยะเวลาดงักล่าว มิให้ถือว่าบริษัท

จัดการมีการลงทุนในหุ้นดงักลา่ว   

     1.10 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.9 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ

ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน

ในตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน

มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี

กฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 

หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ

หลักเกณฑใ์นการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ

ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 

สามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 

fund) นั้น  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 

MF (investing fund) นั้น 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง

ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ช่กองทุนรวมฟดีเดอร ์
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ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี ้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้

ตามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) 

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.) 

1.3 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) 
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1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

1.5 บริษัทประกันภัย 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1.7 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทนุฟ้ืนฟู) 

1.8 นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วนัรับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอยา่ง

หน่ึงดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ 
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หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหนี้ดงักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสาร

หน้ี หรือท่ีมีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดย

ตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บรษิัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo 

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม

ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไป
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ตามสมการการ ค านวณตามวิธีการดังนี ้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  

ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์

หรือตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดงันี ้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + 

discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 

4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คูสั่ญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ให้แกก่องทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ

หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว

ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อลดลงกวา่สมการใน 

4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) 

เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ า

กว่า และมกีารก าหนดเรื่องดังกลา่วไวใ้นสัญญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปจัจัย

ความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการตาม 

4.4.2 ก็ได ้

4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้
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4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo 

จนถึงวันที่มีการค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo  

ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ับคู่สญัญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถ

บังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือ

ทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6 discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านงึถงึ

ปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี้ 

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ 

SBL โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมตอ้ง

เป็นบุคคลดงันี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2 ธปท. 

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 

1.7 บล. 

1.8 บริษัทประกันชวีิต 
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1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้

3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน

นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ได้เห็น 

3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
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หลักทรัพย์ใหแ้กก่องทุน  

3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก

หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้

ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 

ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน

ทรัพย์สินดังนี ้

3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น

เป็นผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่

วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 

อย่างใดดังนี ้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
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3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญ

ของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายมืและใหย้ืมหลักทรัพย์และ

หลักประกันในธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลักทรัพย ์

3.7. อัตรำสว่นกำร
ลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ 

(single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1   กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 
อันดับแรกขึ้นไป  

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade แต่ต่ ากว่า 2 
อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS   ไม่เกิน 10% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

4.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
 (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ด าเนินงานของกองทุน) 

ไม่เกิน 20% 

 

 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

5.1  เป็นตราสารหนี ้ หรือตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  

5.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

5.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized market หรือเทียบเท่า 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  

Benchmark + 5% 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-LTF (ไม่มีลง ตปท., ไมม่ี derivatives)  

28 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย 
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรบั 
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง 
ตราสารทุนทีผู่้ออกตราสารอยู่ระหวา่ง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน 
SET) 
 

6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ 
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซ่ึงหุ้นของ
บริษัทดังกลา่วซื้อขายในกระดาน 
ซื้อขายหลักทรัพย์ ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท า 
ให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซ้ือ 
ขายใน SET) 
 

6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือ 
การจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1 
 

6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ 
investment grade  
 

6.5 หน่วยproperty ดังนี้  
6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน 
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหวา่ง            

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน  
benchmark + 5%  
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ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือ
ขายใน SET) 
6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ใน 
ระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียน 
ซื้อขายตาม 6.5.1  
 

6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี  credit 
rating  อยู่ระดับ investment grade  
6.6.1 reverse repo 

 6.6.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 6 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเปน็
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบรษิัท
ดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
group limit ของคู่สัญญา 
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ส่วนที ่3 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรอื securities lending หรือ derivatives) 

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
มีอายุโครงการ <1 ปี)  

-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 
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hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

5.1   ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET 

5.2   ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
        ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 

5.3    ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับ 
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET  

5.4  ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลก
เงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 

6 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  (ไม่รวมตราสาร Basel III) ไม่เกิน 20% 

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหนึ่ง กรณีที่ เป็นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวม
วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน  

< 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 
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2 ตราสารหนี้  หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ  
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย  infra ทั้งหมดของกองทนุ 
infra ที่ออกหน่วยนั้น 

ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและ
วันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบตัิ
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ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน 
และวันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันท าการดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 
4 ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเ้งิน ตามข้อ 1 ในส่วนท่ี 3 
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
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(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุน แล้วแตก่รณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่มกีารแก้ไขจนเปน็ไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดมินั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
 
4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทนุ หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการในเรือ่งดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงักลา่ว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถด าเนินการโดยวิธกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัจัดการแทนได้ 
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ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ท าใหม้ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งตอ่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ี
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 
2 ในส่วนน้ี 
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดสว่นการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวิธกีารดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแตว่ันท่ี
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รวมนั้นเพิ่มเตมิ 
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กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหน้ีเพือ่ 
การเลี้ยงชีพ 
โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสม 
ตราสารหนี้เพื่อการเลีย้งชีพ 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จ ากดั 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน  
ทีบ่ริษัทจัดการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน 
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน 
นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 
วันท าการขาย หมายถึง ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่ 
สามารถขายหนว่ยลงทุนได้โดยสมบูรณ์ 
วันท าการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันท าการของบรษิัทจัดการ ซึ่งเปน็วันที่ 
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ ์
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ส่ังซื้อ หมายถึง ส่ังซื้อหน่วยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทุนภายหลัง
จากระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหน้ีเพือ่การเลี้ยงชีพ (…. ) 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตัง้กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง 
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อน า
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ตำมประกำศ 
ทน.87/2558 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหน้ีเพือ่การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF) 
 

2 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จองซื้อ หมายถงึ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้ส่ังซื้อ หมายถึง ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีน 
หน่วยลงทุน เมื่อส้ินวันทีค่ านวณนั้น โดยค านวณมูลค่าหน่วยลงทนุเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ 
ทศนิยมตามหลักสากล 
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีปัดทศนยิมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
ราคาขายหนว่ยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนท่ี ใช้ค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทุน 
(ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนยิม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย 
ลงทุน (ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์

Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
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อ้างองิไทย (depositary receipt) 
หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ
 
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปท่ี 
ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก 
เกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากจิการ 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง 
ตั้งแตว่ันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องจนถึงปัจจุบัน 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนท่ีมรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง 
หรือการจา่ยเงินซึง่มีมูลคา่เทา่กบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด 
จ านวนหน่วยลงทุน 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลักทรัพยจ์ัดตัง้ขึ้นและถอืหุ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ี จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจ ากัดนัน้ 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จ ากดั 
กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ภาวิชาชีพบัญชกี าหนดเก ียวกับการจดัท างบการเงินรวม 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย 

ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ดอกเบีย้เงินให้กูย้ืมของสถาบันการเงิน 
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนือ่งกับธุรกจิหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาต
และจดทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีัตถุประสงค ์
เพือ่ท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ก้ไข 
เพิม่เติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
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1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย 

2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง
ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
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ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
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 รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี

งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ทีม่ีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
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กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

3.  foreign REIT 
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“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทนุน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
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ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
organized    
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 

“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 
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“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  
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“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
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ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 

“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 
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“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเส่ียง
ในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
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Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

   
3.6.1. ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอืน่ที่
จะลงทนุในประเทศ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย 
(.............................................................) 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแตใ่นกรณทีี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ

เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธิี

อื่น 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารทุน 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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           1.2.1 หุ้น 

           1.2.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 

           1.2.3 TSR                     

           1.2.4 ใบแสดงสิทธใินผละประโยชน์ท่ีมี  underlying เป็นหุ้นหรือ share 

warrants  

            1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลัีกษณะท านองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 

1.2.4 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

      1.3 ตราสารหนี ้

           1.3.1 ตราสารภาครฐัไทย อาทิเช่น ตัว๋เงินคลัง พันธบัตร             

           1.3.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

           1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

           1.3.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 

           1.3.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้

           1.3.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพนัธบัตรหรือหุ้นกู้ 

           1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 - 

1.3.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

     1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

     1.5 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) 

     1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกีารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน

สามารถลงทุนได้  

     1.7 หน่วย property   
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     1.8 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) 

     1.9 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

     ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน

รวมได้รับหุ้นน้ันมา บริษัทจัดการต้องจ าหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ี

กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างชว่งระยะเวลาดงักล่าว มิให้ถือว่าบริษัท

จัดการมีการลงทุนในหุ้นดงักลา่ว   

     1.10 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.9 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ

ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน

ในตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน

มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี

กฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 

หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ

หลักเกณฑใ์นการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ

ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 

สามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นัน้ 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 

fund) นั้น  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 

MF (investing fund) นั้น 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง

ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ช่กองทุนรวมฟดีเดอร ์
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ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้

ตามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) 

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.) 

1.3 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) 
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1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

1.5 บริษัทประกันภัย 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1.7 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทนุฟ้ืนฟู) 

1.8 นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วนัรับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอยา่ง

หน่ึงดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ 
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หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหนี้ดงักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสาร

หน้ี หรือท่ีมีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดย

ตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บรษิัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo 

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม

ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไป
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ตามสมการการ ค านวณตามวิธีการดังนี ้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  

ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์

หรือตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดงันี ้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + 

discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 

4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คูสั่ญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ให้แกก่องทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ

หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว

ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อลดลงกวา่สมการใน 

4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) 

เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ า

กว่า และมกีารก าหนดเรื่องดังกลา่วไวใ้นสัญญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปจัจัย

ความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการตาม 

4.4.2 ก็ได ้

4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้
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4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo 

จนถึงวันที่มีการค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo  

ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ับคู่สญัญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถ

บังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือ

ทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6 discount rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านงึถงึ

ปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี้ 

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ 

SBL โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมตอ้ง

เป็นบุคคลดงันี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2 ธปท. 

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 

1.7 บล. 

1.8 บริษัทประกันชวีิต 
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1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้

3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน

นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ได้เห็น 

3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
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หลักทรัพย์ให้แกก่องทุน  

3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก

หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้

ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 

ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน

ทรัพย์สินดังนี ้

3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น

เป็นผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่

วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 

อย่างใดดังนี ้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
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3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญ

ของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายมืและใหย้ืมหลักทรัพย์และ

หลักประกันในธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลักทรัพย ์

3.7. อัตรำสว่นกำร
ลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ 

(single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1   กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 
อันดับแรกขึ้นไป  

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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 2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade แต่ต่ ากว่า 2 
อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS   ไม่เกิน 10% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

4.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินงาน
ของกองทุน) 

ไม่เกิน 20% 

 

 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

5.1  เป็นตราสารหนี ้ หรือตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  

5.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

5.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized market หรือเทียบเท่า 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  

Benchmark + 5% 
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6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย 
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรบั 
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง 
ตราสารทุนทีผู่้ออกตราสารอยู่ระหวา่ง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน 
SET) 
 

6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ 
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซ่ึงหุ้นของ
บริษัทดังกลา่วซื้อขายในกระดาน 
ซื้อขายหลักทรัพย์ ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท า 
ให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซ้ือ 
ขายใน SET) 
 

6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือ 
การจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1 
 

6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ 
investment grade  
 

6.5 หน่วยproperty ดังนี้  
6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน 
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหวา่ง            

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน  
benchmark + 5%  
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ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือ
ขายใน SET) 
6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ใน 
ระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียน 
ซื้อขายตาม 6.5.1  
 

6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี  credit 
rating  อยู่ระดับ investment grade  
6.6.1 reverse repo 

 6.6.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 6 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเปน็
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบรษิัท
ดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
group limit ของคู่สัญญา 
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ส่วนที ่3 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
มีอายุโครงการ <1 ปี)  

-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหน้ีเพือ่การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF) 
 

31 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

5.1   ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET 

5.2   ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
        ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 

5.3    ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับ 
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET  

5.4  ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลก
เงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 

6 derivatives 

hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกิน 
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  (ไม่รวมตราสาร Basel III) ไม่เกิน 20% 
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ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหนึ่ง กรณีที่ เป็นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวม
วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน  

< 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 

2 ตราสารหนี้  หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ  
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย  infra ทั้งหมดของกองทนุ 
infra ที่ออกหน่วยนั้น 
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ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและ
วันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบตัิ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน 
และวันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้าย



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อโครงการ : กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหน้ีเพือ่การเลี้ยงชีพ (ASP-MRF) 
 

34 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของระยะเวลา 5 วันท าการดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 
4 ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเ้งิน ตามข้อ 1 ในส่วนท่ี 3 
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
แล้วแต่กรณี และจดัส่งรายงานตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันท าการถดัจากวันท่ีมกีารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดมินั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
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ด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการในเรือ่งดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงักลา่ว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถด าเนินการโดยวิธกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัจัดการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ท าใหม้ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งตอ่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ี
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 
2 ในส่วนน้ี 
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดสว่นการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
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มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวิธกีารดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแตว่ันท่ี
สัดส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บงัคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเตมิ 
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ค ำจ ำกดัควำม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสไพร์ม 4-5, ทริกเกอร์ 4/4 
โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4-5,
ทริกเกอร์ 4/4 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จ ากดั 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ทีบ่ริษัทจัดการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน 
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน 
นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 
วันท าการขาย หมายถึง ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่ 
สามารถขายหนว่ยลงทุนได้โดยสมบูรณ์ 
วันท าการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันท าการของบรษิัทจัดการ ซึ่งเปน็วันที่ 
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ ์
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ส่ังซื้อ หมายถึง ส่ังซื้อหน่วยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทุนภายหลัง
จากระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ผู้จองซื้อ หมายถงึ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสไพร์ม 4-5, ทริกเกอร์ 4/4 (…. ) 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตัง้กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง 
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อน า
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ประกำศ ทน.
87/2558 
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ผู้ส่ังซื้อ หมายถึง ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีน 
หน่วยลงทุน เมื่อส้ินวันทีค่ านวณนั้น โดยค านวณมูลค่าหน่วยลงทนุเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ 
ทศนิยมตามหลักสากล 
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีปัดทศนยิมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
ราคาขายหนว่ยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนท่ี ใช้ค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทุน 
(ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนยิม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย 
ลงทุน (ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์
อ้างองิไทย (depositary receipt) 

Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
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หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ
 
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปท่ี 
ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก 
เกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากจิการ 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง 
ตั้งแตว่ันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องจนถึงปัจจุบัน 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนท่ีมรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง 
หรือการจา่ยเงินซึง่มีมูลคา่เทา่กบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด 
จ านวนหน่วยลงทุน 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลักทรัพยจ์ัดตัง้ขึ้นและถอืหุ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ี จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจ ากัดนัน้ 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จ ากดั 
กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ภาวิชาชีพบัญชกี าหนดเก ียวกับการจดัท างบการเงินรวม 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย 
ดอกเบีย้เงินให้กูย้ืมของสถาบันการเงิน 

ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนือ่งกับธุรกจิหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาต
และจดทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีัตถุประสงค ์
เพือ่ท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ก้ไข 
เพิม่เติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
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1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย 

2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง
ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
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ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
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 รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี

งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ทีม่ีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
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กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

3.  foreign REIT 
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“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทนุน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
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ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
  organized  
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 

“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 
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“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  
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“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
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ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 

“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 
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“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเส่ียง
ในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
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Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

   
3.3. ลักษณะพิเศษ : 
 

- กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 
(Specific Fund) 

----- ให้สอดคลอ้ง
กับประกำศ 
ทน.87/2558 
ซึ่งไม่มี 
specific fund 
แล้ว 

3.13.1 ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอืน่ที่
จะลงทนุในประเทศ : 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึ
การลงทุนในหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใด ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะไดม้ีประกาศแก้ไขหรือ

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแตใ่นกรณทีี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ

เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธิี

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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เพิ่มเติม หรอืผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนไดเ้พิ่มเติมในอนาคต
อีกด้วย (.............................................................) 
 

อื่น 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารทุน 

           1.2.1 หุ้น 

           1.2.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 

           1.2.3 TSR                     

           1.2.4 ใบแสดงสิทธใินผละประโยชน์ท่ีมี  underlying เป็นหุ้นหรือ share 

warrants  

            1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลัีกษณะท านองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 

1.2.4 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

      1.3 ตราสารหนี ้

            1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบตัร             

           1.3.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

           1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

           1.3.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 

           1.3.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้

           1.3.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

           1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 - 

1.3.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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      1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี ้

            1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

            1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย ์

            1.4.3 อัตราดอกเบี้ย 

            1.4.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 

            1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

            1.4.6 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตวัแปรตาม 1.4.1 – 1.4.5 หรือ 

1.4.8  

            1.4.7 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.6 

            1.4.8 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด      

     1.5 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

     1.6 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending)            

     1.7 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกีารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน

สามารถลงทุนได้  

     1.8 หน่วย property   

     1.9 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) 

     1.10 ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

     ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน

รวมได้รับหุ้นน้ันมา บริษัทจัดการต้องจ าหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ี

กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างชว่งระยะเวลาดงักล่าว มิให้ถือว่าบริษัท

จัดการมีการลงทุนในหุ้นดงักลา่ว   
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     1.11 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.10 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ

ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน

ในตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน

มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี

กฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 

หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย Property 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ

หลักเกณฑใ์นการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ

ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 
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(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 

สามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 

fund) นั้น  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 

MF (investing fund) นั้น 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง

ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ช่กองทุนรวมฟดีเดอร ์

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี ้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
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7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้

ตามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) 

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.) 

1.3 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) 

1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

1.5 บริษัทประกันภัย 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1.7 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทนุฟ้ืนฟู) 

1.8 นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-PRIME4-5,TRIGGER4/4 (Mixed Fund, ไม่ก าหนดสัดส่วน,ไมม่ีลง ตปท.,มี derivatives เพ่ือ hedging)  

21 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วนัรับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอยา่ง

หน่ึงดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ 

หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหน้ีดงักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสาร

หน้ี หรือท่ีมีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดย

ตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
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2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บรษิัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo 

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม

ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไป

ตามสมการการ ค านวณตามวิธีการดังนี ้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  

ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์

หรือตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดงันี ้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + 

discount rate)) 
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4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 

4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คูสั่ญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ให้แกก่องทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ

หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว

ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อลดลงกวา่สมการใน 

4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) 

เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ า

กว่า และมกีารก าหนดเรื่องดังกลา่วไวใ้นสัญญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัย

ความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการตาม 

4.4.2 ก็ได ้

4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo 

จนถึงวันที่มีการค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo  

ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ับคู่สญัญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถ

บังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือ

ทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6 discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านงึถงึ

ปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแลว้ 
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ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ 

SBL โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมตอ้ง

เป็นบุคคลดงันี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2 ธปท. 

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 

1.7 บล. 

1.8 บริษัทประกันชวีิต 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้
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3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน

นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ได้เห็น 

3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน

หลักทรัพย์ให้แกก่องทุน  

3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก

หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้

ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 

ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 
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3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน

ทรัพย์สินดังนี ้

3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น

เป็นผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่

วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 

อย่างใดดังนี ้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญ

ของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายมืและใหย้ืมหลักทรัพย์และ

หลักประกันในธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลักทรัพย ์

ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้
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1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 

underlying อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างดงันี ้

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนกีลุ่มหลักทรัพย์ 

1.3 อัตราดอกเบีย้ 

1.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 

1.5 เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

1.6 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตวัแปรตาม 1.1-1.5 หรือ 1.8  

1.7 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.6 

1.8 underlying อื่นตามที่ส านกังานก าหนด      

ในกรณีท่ี สัญญาซื้อขายลว่งหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 

หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา

ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ 

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า ตัว

แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงักล่าว ต้อง

เป็นที่ยอมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย  
 

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1 กองทุนได้ระบเุกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ 

derivatives ที่จะลงทุนไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
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2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  

2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 

สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี

สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 

3.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนตีาม 1.6 – 1.7 ดัชนีดังกล่าวต้องมี

ลักษณะดงันี ้

3.1 เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธกีารค านวณไว้อยา่งชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูล

ของ underlying หรือปัจจัยตา่งๆ ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดัชนีให้

เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ

ปัจจัยดงักลา่วต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระด้วย 

3.2 เป็นดชันีที่มีลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึง

ดังนี ้
3.2.1.1  ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก < 20% ของน้ าหนักทั้งหมด 

3.2.1.2  ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ าหนัก < 35% ของน้ าหนักทั้งหมด ใน

กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่

ก าหนดใน 3.2.1.1 
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           การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน า

องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ หรือ

เป็นดัชนีราคาทองค าหรือน้ ามันดิบ 

3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเงือ่นไขครบถ้วนดังนี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทุนได้

โดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนใน

ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit 

ของกองทุนนั้น 
3.3  เป็นดัชนีท่ีได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ีความนา่เชื่อถือและท าหน้าที่ได้อยา่ง

อิสระจาก บลจ.  ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกลา่วเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  

บลจ. น้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพด้วย 

3.4  มีการแสดงดชันีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านส่ือที่มีการเสนอ

ข้อมูลอย่างทันเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินคา้โภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตวัแปร

อย่างหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอย่างดังนี้ 

3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (futures price) 

ของสินค้าโภคภัณฑ ์

3.5.2  ดัชนีสินคา้โภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
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ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง 

3.5.3  ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างองิกับดัชนีสินคา้โภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดชันีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างองิ
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณ
จากราคาสินค้าและบริการท่ี บลจ. แสดงใหเ้ห็นได้วา่วิธกีารค านวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงักล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 
 

4. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover 

rule)  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน

จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 

ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน

ก าหนด 
 

5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับ

ทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่

ส านักงานก าหนด 
 

6. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ 
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บริษัทจัดการทราบทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวัน

ดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บริษัทจัดการใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายตุิธรรม

ภายในวันท าการถัดไป 

6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี

นัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives 

ให้บริษัทจดัการทราบทันที 

6.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ

ร้องขอได ้

7. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  

บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้  

7.1 เขา้เป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น  

7.2 เขา้เป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ

เทียบเคยีงกับธุรกรรมอยา่งหน่ึงอย่างใด ดงันี้      

      7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกันความเส่ียง

ด้านเครดิตทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน

ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพัน

ที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ

มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบก าหนดทันที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit 

event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบก าหนดตามปกติ) ท้ังนี้ ไม่ว่า obligation จะมี

เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย

รายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเส่ียงมีหน้าทีช่ าระหนีเ้มื่อเกิด credit event 
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ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ

เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม obligation 

ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ

ก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 

Credit Default Swap)  

       7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน

ความเส่ียงของสินทรัพย์อา้งองิที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจาก

สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะจา่ยผลตอบแทนใน

อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนท่ี

ลดลง (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการท่ีผู้ซื้อประกัน

ความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุติธรรมของ

สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบ

ก าหนดสัญญา (กรณีไมเ่กิด credit event)  

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and 

Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลักษณะดงันี้  

7.3.1 มีผลใช้บงัคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยห์รือกฎหมายอื่น  

7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธทิี่ก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเส่ือมเสียไป  
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7.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายให้แกคู่่สัญญา 

3.14. อตัรำส่วนกำร
ลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ 

(single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1   กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 
อันดับแรกขึ้นไป  

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade แต่ต่ ากว่า 2 
อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS   ไม่เกิน 10% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

ไม่เกิน 20% 

 

 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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3.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
 (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ด าเนินงานของกองทุน) 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

5.1  เป็นตราสารหนี ้ หรือตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  

5.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

5.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized market หรือเทียบเท่า 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  

Benchmark + 5% 

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย 
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรบั 
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง 
ตราสารทุนทีผู่้ออกตราสารอยู่ระหวา่ง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน 
SET) 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน  
benchmark + 5%  
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6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ 
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซ่ึงหุ้นของ
บริษัทดังกลา่วซื้อขายในกระดาน 
ซื้อขายหลักทรัพย์ ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท า 
ให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซ้ือ 
ขายใน SET) 
 

6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือ 
การจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1 
 

6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ 
investment grade  
 

6.5 หน่วยproperty ดังนี้  
6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน 
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหวา่ง            
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือ
ขายใน SET) 
6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ใน 
ระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียน 
ซื้อขายตาม 6.5.1  
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6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี  credit 
rating  อยู่ระดับ investment grade  
6.6.1 reverse repo 

 6.6.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 6 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเปน็
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบรษิัท
ดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
group limit ของคู่สัญญา 
 
ส่วนที ่3 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
มีอายุโครงการ <1 ปี)  
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1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

5.1   ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET 

ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 
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5.2   ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
        ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 

5.3    ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับ 
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET  

5.4  ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลก
เงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

6 derivatives 

hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกิน 
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  (ไม่รวมตราสาร Basel III) ไม่เกิน 20% 

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหนึ่ง กรณีที่ เป็นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวม
วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน  

< 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 

2 ตราสารหนี้  หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ  
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
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เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย  infra ทั้งหมดของกองทนุ 
infra ที่ออกหน่วยนั้น 

ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและ
วันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบตัิ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
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ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน 
และวันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันท าการดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 
4 ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเ้งิน ตามข้อ 1 ในส่วนท่ี 3 
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุน แล้วแตก่รณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่มกีารแก้ไขจนเปน็ไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดมินั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการในเรือ่งดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงักลา่ว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถด าเนินการโดยวิธกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัจัดการแทนได้ 
ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ท าใหม้ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อ
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ส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งตอ่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ี
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 
2 ในส่วนน้ี 
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวิธกีารดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแตว่ันท่ี
สัดส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บงัคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเตมิ 
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ค ำจ ำกดัควำม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัส SET50 
โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัส SET50 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จ ากดั 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ทีบ่ริษัทจัดการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน 
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน 
นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 
วันท าการขาย หมายถึง ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่ 
สามารถขายหนว่ยลงทุนได้โดยสมบูรณ์ 
วันท าการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันท าการของบรษิัทจัดการ ซึ่งเปน็วันที่ 
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ ์
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ส่ังซื้อ หมายถึง ส่ังซื้อหน่วยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทุนภายหลัง
จากระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ผู้จองซื้อ หมายถงึ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้ส่ังซื้อ หมายถึง ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัส SET50 (…. ) 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตัง้กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง 
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อน า
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ตำมประกำศ 
ทน.87/2558 
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หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีน 
หน่วยลงทุน เมื่อส้ินวันทีค่ านวณนั้น โดยค านวณมูลค่าหน่วยลงทนุเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ 
ทศนิยมตามหลักสากล 
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีปัดทศนยิมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
ราคาขายหนว่ยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนท่ี ใช้ค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทุน 
(ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนยิม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย 
ลงทุน (ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์
อ้างองิไทย (depositary receipt) 
หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดย

Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
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บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ
 
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปท่ี 
ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก 
เกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากจิการ 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง 
ตั้งแตว่ันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องจนถึงปัจจุบัน 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนท่ีมรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง 
หรือการจา่ยเงินซึง่มีมูลคา่เทา่กบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด 
จ านวนหน่วยลงทุน 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลักทรัพยจ์ัดตัง้ขึ้นและถอืหุ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ี จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจ ากัดนัน้ 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จ ากดั 
กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ภาวิชาชีพบัญชกี าหนดเก ียวกับการจดัท างบการเงินรวม 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย 
ดอกเบีย้เงินให้กูย้ืมของสถาบันการเงิน 
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนือ่งกับธุรกจิหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาต

ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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และจดทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีัตถุประสงค ์
เพือ่ท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ก้ไข 
เพิม่เติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
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1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย 

2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง
ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
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ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
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 รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี

งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ทีม่ีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
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กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

3.  foreign REIT 
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“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทนุน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
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ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
  organized  
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 

“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 
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“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  
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“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
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ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 

“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 
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“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเส่ียง
ในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
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Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 
   

3.6.1. ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอืน่ที่
จะลงทนุในประเทศ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย 
(.............................................................) 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแตใ่นกรณทีี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ

เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธิี

อื่น 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารทุน 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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           1.2.1 หุ้น 

           1.2.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 

           1.2.3 TSR                     

           1.2.4 ใบแสดงสิทธใินผละประโยชน์ท่ีมี  underlying เป็นหุ้นหรือ share 

warrants  

            1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลัีกษณะท านองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 

1.2.4 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

      1.3 ตราสารหนี ้

            1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบตัร             

            1.3.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

            1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

            1.3.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

            1.3.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นกู ้

            1.3.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

            1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มลัีกษณะท านองเดียวกับตราสารหน้ีตาม 1.3.1 - 

1.3.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

      1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี ้

            1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

            1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย ์

            1.4.3 อัตราดอกเบี้ย 

            1.4.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
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            1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

            1.4.6 ทองค า 

            1.4.7 น้ ามันดิบ 

            1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเปน็สินค้าหรือตัวแปร

ตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10  

             1.4.9 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8 

            1.4.10 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด      

     1.5 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

     1.6 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) 

     1.7 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกีารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน

สามารถลงทุนได้  

     1.8 หน่วย property   

     1.9 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) 

     1.10 ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

     ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน

รวมได้รับหุ้นน้ันมา บริษัทจัดการต้องจ าหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ี

กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างชว่งระยะเวลาดงักล่าว มิให้ถือว่าบริษัท

จัดการมีการลงทุนในหุ้นดงักลา่ว   

     1.11 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.10 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ

ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน

ในตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน

มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี

กฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 

หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ

หลักเกณฑใ์นการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ

ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 
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สามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 

fund) นั้น  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 

MF (investing fund) นั้น 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง

ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ช่กองทุนรวมฟดีเดอร ์

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
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9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้

ตามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) 

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.) 

1.3 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) 

1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

1.5 บริษัทประกันภัย 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1.7 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทนุฟ้ืนฟู) 

1.8 นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
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2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วนัรับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอยา่ง

หน่ึงดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ 

หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหนี้ดงักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสาร

หน้ี หรือท่ีมีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดย

ตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 
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2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo 

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2 เปน็การขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม

ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไป

ตามสมการการ ค านวณตามวิธีการดังนี ้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  

ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์

หรือตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดงันี ้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + 

discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 

4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คูสั่ญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ให้แกก่องทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-SET50 (ไมม่ีลง ตปท., มี derivatives เพ่ือ EPM)  

23 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว

ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อลดลงกวา่สมการใน 

4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) 

เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ า

กว่า และมกีารก าหนดเรื่องดังกลา่วไวใ้นสัญญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปจัจัย

ความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการตาม 

4.4.2 ก็ได ้

4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo 

จนถึงวันที่มีการค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo  

ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ับคู่สญัญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถ

บังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือ

ทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6 discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านงึถงึ

ปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี้ 

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ 
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SBL โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมตอ้ง

เป็นบุคคลดงันี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2 ธปท. 

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 

1.7 บล. 

1.8 บริษัทประกันชวีิต 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้

3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย
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เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน

นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ได้เห็น 

3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน

หลักทรัพย์ให้แกก่องทุน  

3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก

หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้

ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 

ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน

ทรัพย์สินดังนี ้
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3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น

เป็นผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่

วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 

อย่างใดดังนี ้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเปน็ credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญ

ของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายมืและใหย้ืมหลักทรัพย์และ

หลักประกันในธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลักทรัพย ์

ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 

underlying อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างดงันี ้

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
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1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนกีลุ่มหลักทรัพย์ 

1.3 อัตราดอกเบีย้ 

1.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 

1.5 เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

1.6 ทองค า 

1.7 น้ ามันดิบ 

1.8 ดัชนกีลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสินคา้หรือตัวแปรตาม 1.1-

1.7 หรือ 1.10  

1.9 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.8 

1.10 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด      

ในกรณีท่ี สัญญาซื้อขายลว่งหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 

หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา

ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ 

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า ตัว

แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงักล่าว ต้อง

เป็นที่ยอมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย  
 

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1 กองทุนได้ระบเุกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ 

derivatives ที่จะลงทุนไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
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2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  

2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 

สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี

สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 

3.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนตีาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี

ลักษณะดงันี ้

3.1 เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธกีารค านวณไว้อยา่งชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูล

ของ underlying หรือปัจจัยตา่งๆ ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดัชนีให้

เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ

ปัจจัยดงักลา่วต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระด้วย 

3.2 เป็นดชันีที่มีลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึง

ดังนี ้
3.2.1.1  ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก < 20% ของน้ าหนักทั้งหมด 

3.2.1.2  ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ าหนัก < 35% ของน้ าหนักทั้งหมด ใน

กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่

ก าหนดใน 3.2.1.1 
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           การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน า

องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ หรือ

เป็นดัชนีราคาทองค าหรือน้ ามันดิบ 

3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเงือ่นไขครบถ้วนดังนี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทุนได้

โดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนใน

ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit 

ของกองทุนนั้น 
3.3  เป็นดัชนีท่ีได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ีความนา่เชื่อถือและท าหน้าที่ได้อยา่ง

อิสระจาก บลจ.  ทั้งนี ้หากปรากฏว่าสถาบันดังกลา่วเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  

บลจ. น้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพด้วย 

3.4  มีการแสดงดชันีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านส่ือที่มีการเสนอ

ข้อมูลอย่างทันเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินคา้โภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตวัแปร

อย่างหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอย่างดังนี้ 

3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (futures price) 

ของสินค้าโภคภัณฑ ์

3.5.2  ดัชนีสินคา้โภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
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ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง 

3.5.3  ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างองิกับดัชนีสินคา้โภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดชันีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิง
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณ
จากราคาสินค้าและบริการท่ี บลจ. แสดงใหเ้ห็นได้วา่วิธกีารค านวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงักล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 
 

 

4. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover 

rule)  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน

จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 

ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน

ก าหนด 
 

5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับ

ทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่

ส านักงานก าหนด 
 

6. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
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6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ 

บริษัทจัดการทราบทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวัน

ดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บริษัทจัดการใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายตุิธรรม

ภายในวันท าการถัดไป 

6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี

นัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives 

ให้บริษัทจดัการทราบทันที 

6.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ

ร้องขอได ้

7. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  

บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้  

7.1 เขา้เป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น  

7.2 เขา้เป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ

เทียบเคยีงกับธุรกรรมอยา่งหน่ึงอย่างใด ดงันี้      

      7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกันความเส่ียง

ด้านเครดิตทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน

ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพัน

ที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ

มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบก าหนดทันที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit 

event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบก าหนดตามปกติ) ท้ังนี้ ไม่ว่า obligation จะมี

เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
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รายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเส่ียงมีหน้าทีช่ าระหนีเ้มื่อเกิด credit event 

ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ

เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม obligation 

ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ

ก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 

Credit Default Swap)  

       7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน

ความเส่ียงของสินทรัพย์อา้งองิที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจาก

สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะจา่ยผลตอบแทนใน

อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนท่ี

ลดลง (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการท่ีผู้ซื้อประกัน

ความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุติธรรมของ

สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบ

ก าหนดสัญญา (กรณีไมเ่กิด credit event)  

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and 

Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลักษณะดงันี้  

7.3.1 มีผลใช้บงัคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยห์รือกฎหมายอื่น  

7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธทิี่ก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเส่ือมเสียไป  
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7.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายให้แกคู่่สัญญา 

3.7. อัตรำสว่นกำร
ลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
 
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ 

(single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1   กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 
อันดับแรกขึ้นไป  

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade แต่ต่ ากว่า 2 
อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS   ไม่เกิน 10% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ

ไม่เกิน 20% 

 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

4.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
 (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ด าเนินงานของกองทุน) 

 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

5.1  เป็นตราสารหนี ้ หรือตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  

5.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

5.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized market หรือเทียบเท่า 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  

Benchmark + 5% 

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย 
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของ SET 
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน 
ที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน SET) 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน  
benchmark + 5%  
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6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ 
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซ่ึงหุ้นของ
บริษัทดังกลา่วซื้อขายในกระดาน 
ซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรบัผูล้งทุนทั่วไป
ของ SET  (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท า 
ให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซ้ือ 
ขายใน SET) 
 

6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจด
ทะเบียน ซ้ือขายตาม 6.1 
 

6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

6.5 หน่วยproperty ดังนี้  
6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน 
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหวา่ง            
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือ
ขายใน SET) 
6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ใน 
ระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียน 
ซื้อขายตาม 6.5.1  

6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี  credit 
rating  อยู่ระดับ investment grade  
6.6.1 reverse repo 
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6.6.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 6 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเปน็
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบรษิัท
ดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
group limit ของคู่สัญญา 
 
ส่วนที ่3 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
มีอายุโครงการ <1 ปี)  

-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
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1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรอื securities lending หรือ derivatives) 

กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

5.1   ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET 

5.2   ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
        ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 

5.3   ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับ 
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ

ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 
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เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET  

5.4  ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ        
       ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน   
       (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

6 derivatives 

6.1 hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกิน 
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 6.2 non – hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง  

Global 
exposure 
limit  

OTC 
derivatives  
limit 

กรณีกองทุน
ไม่มีการ
ลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จ ากัด net 
exposure  
ที่เกิดจาก
การลงทุนใน 
derivatives 
โดยต้องไม่
เกิน 100% 
ของ NAV  

ไม่เกิน 25%
ของ NAV 

7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  (ไม่รวมตราสาร Basel III) ไม่เกิน 20% 
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ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหนึ่ง กรณีที่ เป็นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวม
วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน  

< 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 

2 ตราสารหนี้  หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ  
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย  infra ทั้งหมดของกองทนุ 
infra ที่ออกหน่วยนั้น 
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ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและ
วันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบตัิ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน 
และวันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้าย
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ของระยะเวลา 5 วันท าการดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 
4 ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่ 
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3 
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุน แล้วแตก่รณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่มกีารแก้ไขจนเปน็ไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดมินั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
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4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการในเรือ่งดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงักลา่ว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถด าเนินการโดยวิธกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัจัดการแทนได ้

ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ท าใหม้ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งตอ่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ี
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 
2 ในส่วนน้ี 
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดสว่นการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการ
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ลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวิธกีารดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแตว่ันท่ี
สัดส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บงัคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเตมิ 
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ค ำจ ำกดัควำม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสหุ้นไทย 
โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จ ากดั 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ทีบ่ริษัทจัดการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน 
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน 
นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 
วันท าการขาย หมายถึง ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่ 
สามารถขายหนว่ยลงทุนได้โดยสมบูรณ์ 
วันท าการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันท าการของบรษิัทจัดการ ซึ่งเปน็วันที่ 
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ ์
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ส่ังซื้อ หมายถึง ส่ังซื้อหน่วยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทุนภายหลัง
จากระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ผู้จองซื้อ หมายถงึ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้ส่ังซื้อ หมายถึง ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสหุ้นไทย (…. ) 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตัง้กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง 
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อน า
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ประกำศ ทน.
87/2558 
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หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีน 
หน่วยลงทุน เมื่อส้ินวันทีค่ านวณนั้น โดยค านวณมูลค่าหน่วยลงทนุเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ 
ทศนิยมตามหลักสากล 
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีปัดทศนยิมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
ราคาขายหนว่ยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนท่ี ใช้ค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทุน 
(ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนยิม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย 
ลงทุน (ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์
อ้างองิไทย (depositary receipt) 
หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดย

Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก 
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บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปท่ี 
ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก 
เกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากจิการ 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง 
ตั้งแตว่ันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องจนถึงปัจจุบัน 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนท่ีมรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง 
หรือการจา่ยเงินซึง่มีมูลคา่เทา่กบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด 
จ านวนหน่วยลงทุน 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลักทรัพยจ์ัดตัง้ขึ้นและถอืหุ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ี จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจ ากัดนัน้ 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จ ากดั 
กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ภาวิชาชีพบัญชกี าหนดเก ียวกับการจดัท างบการเงินรวม 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย 
ดอกเบีย้เงินให้กูย้ืมของสถาบันการเงิน 
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนือ่งกับธุรกจิหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาต
และจดทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีัตถุประสงค ์

 
    ในการลงทุนในลักษณะท านองเดยีวกับกองทุน

รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
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เพือ่ท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ก้ไข 
เพิม่เติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้   
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“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย 

2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง
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ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
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 จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน

รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ทีม่ีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
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กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 
 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไมม่ีลง ตปท.,มี derivatives เพ่ือ hedging)  

9 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
3.  foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทนุน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี
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ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
  organized  
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 
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“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 
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“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 
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“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเส่ียง
ในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 
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“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges  
3.3. ลักษณะพิเศษ : 
 

- กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 
(Specific Fund) 

----- ให้สอดคลอ้ง
กับประกำศ 
ทน.87/2558 
ซึ่งไม่มี 
specific fund 
แล้ว 

3.11. รายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายการ
ลงทุนและลักษณะพิเศษ 
: 

บริษัทจัดการจะน าเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสาร 
แห่งทุน และ/หรือหน่วยลงทุน หรือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี 
จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหง่ทุน โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 65 ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแตใ่นกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น
ดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
 

บริษัทจัดการจะน าเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสาร 
แห่งทุน และ/หรือหน่วยลงทุน หรือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี 
จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหง่ทุน โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแตใ่นกรณ ี
ที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น 
ดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ... 
 

ให้สอดคลอ้ง
กับประกำศ 
ทน.87/2558 
ซ่ึงกองทนุ 
ตรำสำรทุน
ต้องมี net 
exposure ใน
ตรำสำรทุน
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 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
1. กรณีที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์เกิดความผันผวนอยา่งรุนแรงในช่วง
ใกล้วันส้ินรอบบัญช ีท าให้ไม่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ทนั 
2. กรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินหรือมีปัจจยัใน
ประเทศหรือนอกประเทศ ท าให้ไม่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วนทีก่ าหนด 
เงินลงทุนส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน 
เงินฝาก และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ตามที่ส านักงานประกาศก าหนด  
 
ทั้งนี ้กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
(Derivative) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ ์หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝง (Structured note) 
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดย
มีวัตถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียงจากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด โดยจะไม่ลงทุนในหรือ 
มีไว้ซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝง 
(Structured note)  
 
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึง่ตราสารหน้ีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารหรือผู้ออกต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) 
หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Unrated 
Securities) และตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ 
 
 

 โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญช ี
> 80% ของ 
NAV  
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 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
3.13.1 ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอืน่ หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอืน่ที่
จะลงทนุในประเทศ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย 
(.............................................................) 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแตใ่นกรณทีี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ

เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธิี

อื่น 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารทุน 

           1.2.1 หุ้น 

           1.2.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 

           1.2.3 TSR                     

           1.2.4 ใบแสดงสิทธใินผละประโยชน์ท่ีมี  underlying เป็นหุ้นหรือ share 

warrants  

            1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลัีกษณะท านองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 

1.2.4 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

      1.3 ตราสารหนี ้

            1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบตัร             

           1.3.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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           1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

           1.3.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 

           1.3.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้

           1.3.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

           1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 - 

1.3.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

      1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี ้

            1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

            1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย ์

            1.4.3 อัตราดอกเบี้ย 

            1.4.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 

            1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

            1.4.6 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตวัแปรตาม 1.4.1 – 1.4.5 หรือ 

1.4.8  

            1.4.7 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.6 

            1.4.8 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด      

     1.5 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

     1.6 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) 

     1.7 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกีารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน

สามารถลงทุนได้  

     1.8 หน่วย property   
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     1.9 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) 

     1.10 ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

     ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน

รวมได้รับหุ้นน้ันมา บริษัทจัดการต้องจ าหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ี

กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างชว่งระยะเวลาดงักล่าว มิให้ถือว่าบริษัท

จัดการมีการลงทุนในหุ้นดงักลา่ว   

     1.11 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.10 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ

ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน

ในตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน

มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี

กฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 

หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย Property 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ

หลักเกณฑใ์นการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ

ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 

สามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 

fund) นั้น  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 

MF (investing fund) นั้น 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง

ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ช่กองทุนรวมฟดีเดอร ์

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี ้
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1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้

ตามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) 

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.) 

1.3 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) 

1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

1.5 บริษัทประกันภัย 
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1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1.7 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทนุฟ้ืนฟู) 

1.8 นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วนัรับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอยา่ง

หน่ึงดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ 

หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหนี้ดงักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
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2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสาร

หน้ี หรือท่ีมีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดย

ตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บรษิัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo 

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม

ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไป

ตามสมการการ ค านวณตามวิธีการดังนี ้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  
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ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์

หรือตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดงันี ้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + 

discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 

4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คูสั่ญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ให้แกก่องทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ

หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว

ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อลดลงกวา่สมการใน 

4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) 

เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ า

กว่า และมกีารก าหนดเรื่องดังกลา่วไวใ้นสัญญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัย

ความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการตาม 

4.4.2 ก็ได ้

4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo 

จนถึงวันที่มีการค านวณ 
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4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo  

ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ับคู่สญัญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถ

บังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือ

ทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6 discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านงึถงึ

ปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ 

SBL โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมตอ้ง

เป็นบุคคลดงันี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2 ธปท. 

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 

1.7 บล. 

1.8 บริษัทประกันชวีิต 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
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1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้

3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน

นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ได้เห็น 

3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน

หลักทรัพย์ให้แกก่องทุน  

3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 
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3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก

หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้

ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 

ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน

ทรัพย์สินดังนี ้

3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น

เป็นผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่

วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 

อย่างใดดังนี ้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 
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3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญ

ของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายมืและใหย้ืมหลักทรัพย์และ

หลักประกันในธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลักทรัพย ์

ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 

underlying อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างดงันี ้

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนกีลุ่มหลักทรัพย์ 

1.3 อัตราดอกเบีย้ 

1.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 

1.5 เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

1.6 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตวัแปรตาม 1.1-1.5 หรือ 1.8  

1.7 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.6 

1.8 underlying อื่นตามที่ส านกังานก าหนด      

ในกรณีท่ี สัญญาซื้อขายลว่งหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 

หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา

ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ 

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า ตัว
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แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงักล่าว ต้อง

เป็นที่ยอมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย  
 

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1 กองทุนได้ระบเุกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ 

derivatives ที่จะลงทุนไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  

2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 

สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี

สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 

3.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนตีาม 1.6 – 1.7 ดัชนีดังกล่าวต้องมี

ลักษณะดงันี ้

3.1 เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธกีารค านวณไว้อยา่งชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูล

ของ underlying หรือปัจจัยตา่งๆ ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดัชนีให้

เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ

ปัจจัยดงักลา่วต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระด้วย 
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3.2 เป็นดชันีที่มีลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึง

ดังนี ้
3.2.1.1  ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก < 20% ของน้ าหนักทั้งหมด 

3.2.1.2  ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ าหนัก < 35% ของน้ าหนักทั้งหมด ใน

กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่

ก าหนดใน 3.2.1.1 

           การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน า

องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ หรือ

เป็นดัชนีราคาทองค าหรือน้ ามันดิบ 

3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเงือ่นไขครบถ้วนดังนี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทุนได้

โดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนใน

ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit 

ของกองทุนนั้น 
3.3  เป็นดัชนีท่ีได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ีความนา่เชื่อถือและท าหน้าที่ได้อยา่ง

อิสระจาก บลจ.  ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกลา่วเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  

บลจ. น้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพด้วย 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-THEQ (ไมม่ีลง ตปท.,มี derivatives เพ่ือ hedging)  

31 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
3.4  มีการแสดงดชันีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านส่ือที่มีการเสนอ

ข้อมูลอย่างทันเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินคา้โภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตวัแปร

อย่างหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอย่างดังนี้ 

3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (futures price) 

ของสินค้าโภคภัณฑ ์

3.5.2  ดัชนีสินคา้โภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง 

3.5.3  ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างองิกับดัชนีสินคา้โภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดชันีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างองิ
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณ
จากราคาสินค้าและบริการท่ี บลจ. แสดงใหเ้ห็นได้วา่วิธกีารค านวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงักล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 
 

4. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover 

rule)  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน

จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 

ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน

ก าหนด 
 

5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 
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ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับ

ทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่

ส านักงานก าหนด 
 

6. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ 

บริษัทจัดการทราบทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวัน

ดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บริษัทจัดการใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายตุิธรรม

ภายในวันท าการถัดไป 

 

6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี

นัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives 

ให้บริษัทจดัการทราบทันที 

6.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ

ร้องขอได ้

7. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  

บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้  

7.1 เขา้เป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น  

7.2 เขา้เป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ

เทียบเคยีงกับธุรกรรมอยา่งหน่ึงอย่างใด ดงันี้      
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      7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกันความเส่ียง

ด้านเครดิตทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน

ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพัน

ที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ

มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบก าหนดทันที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit 

event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบก าหนดตามปกติ) ท้ังนี้ ไม่ว่า obligation จะมี

เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย

รายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเส่ียงมีหน้าทีช่ าระหนีเ้มื่อเกิด credit event 

ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ

เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม obligation 

ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ

ก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 

Credit Default Swap)  

       7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน

ความเส่ียงของสินทรัพย์อา้งองิที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจาก

สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะจา่ยผลตอบแทนใน

อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนท่ี

ลดลง (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการท่ีผู้ซื้อประกัน

ความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุติธรรมของ

สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบ

ก าหนดสัญญา (กรณีไมเ่กิด credit event)  
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7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and 

Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลักษณะดงันี้  

7.3.1 มีผลใช้บงัคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยห์รือกฎหมายอื่น  

7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธทิี่ก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเส่ือมเสียไป  

7.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายให้แกคู่่สัญญา 

 

 

 

3.14. อตัรำส่วนกำร
ลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม : 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ 

(single entity limit)  
 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1   กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 
อันดับแรกขึ้นไป  

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade แต่ต่ ากว่า 2 
อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS   ไม่เกิน 10% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

4.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
 (ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ด าเนินงานของกองทุน) 

ไม่เกิน 20% 

 

 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

5.1  เป็นตราสารหนี ้ หรือตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  

Benchmark + 5% 
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ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  

5.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

5.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized market หรือเทียบเท่า 

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย 
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรบั 
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง 
ตราสารทุนทีผู่้ออกตราสารอยู่ระหวา่ง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน 
SET) 
 

6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ 
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซ่ึงหุ้นของ
บริษัทดังกลา่วซื้อขายในกระดาน 
ซื้อขายหลักทรัพย์ ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไป
ของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท า 
ให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซ้ือ 
ขายใน SET) 
 

6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือ 
การจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1 
 

6.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน  
benchmark + 5%  
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investment grade  
 

6.5 หน่วยproperty ดังนี้  
6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน 
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหวา่ง            
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือ
ขายใน SET) 
6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ใน 
ระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียน 
ซื้อขายตาม 6.5.1  
 

6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี  credit 
rating  อยู่ระดับ investment grade  
6.6.1 reverse repo 

 6.6.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 6 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเปน็
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบรษิัท
ดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  
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ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
group limit ของคู่สัญญา 
 
ส่วนที ่3 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
มีอายุโครงการ <1 ปี)  

-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 
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2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพยส์ินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

5.1   ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET 

5.2   ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
        ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 

5.3    ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับ 
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET  

5.4  ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลก
เงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 

6 derivatives 

hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกิน 
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  (ไม่รวมตราสาร Basel III) ไม่เกิน 20% 

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
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ลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหนึ่ง กรณีที่ เป็นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวม
วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน  

< 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 

2 ตราสารหนี้  หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ  
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย  infra ทั้งหมดของกองทนุ 
infra ที่ออกหน่วยนั้น 

ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สิน
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ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและ
วันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) จ าหนา่ยทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบตัิ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน 
และวันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันท าการดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
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ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 
4 ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่ 
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3 
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุน แล้วแตก่รณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่มกีารแก้ไขจนเปน็ไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดมินั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์
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ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการในเรือ่งดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงักลา่ว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถด าเนินการโดยวิธกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัจัดการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ท าใหม้ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งตอ่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ี
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 
2 ในส่วนน้ี 
2. ในกรณทีี่การลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดสว่นการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
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วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวิธกีารดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแตว่ันท่ี
สัดส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บงัคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเตมิ 
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ค ำจ ำกดัควำม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสออพพอร์ทูนิตี้ 1 

โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสออพพอร์ 
ทูนิตี้ 1 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จ ากดั 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ทีบ่ริษัทจัดการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน 
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน 
นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 
วันท าการขาย หมายถึง ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่ 
สามารถขายหนว่ยลงทุนได้โดยสมบูรณ์ 
วันท าการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันท าการของบรษิัทจัดการ ซึ่งเปน็วันที่ 
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ ์
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ส่ังซื้อ หมายถึง ส่ังซื้อหน่วยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทุนภายหลัง
จากระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ผู้จองซื้อ หมายถงึ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสกองทุนเปดิแอสเซทพลัสออพพอร์ทูนิตี้ 1 
(…. ) 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตัง้กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง 
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อน า
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ตำมประกำศ 
ทน.87/2558 
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ผู้ส่ังซื้อ หมายถึง ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีน 
หน่วยลงทุน เมื่อส้ินวันทีค่ านวณนั้น โดยค านวณมูลค่าหน่วยลงทนุเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ 
ทศนิยมตามหลักสากล 
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีปัดทศนยิมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
ราคาขายหนว่ยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนท่ี ใช้ค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทุน 
(ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนยิม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย 
ลงทุน (ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์
อ้างองิไทย (depositary receipt) 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 
Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
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หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ
 
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปท่ี 
ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก 
เกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากจิการ 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง 
ตั้งแตว่ันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องจนถึงปัจจุบัน 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนท่ีมรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง 
หรือการจา่ยเงินซึง่มีมูลคา่เทา่กบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด 
จ านวนหน่วยลงทุน 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลักทรัพยจ์ัดตัง้ขึ้นและถอืหุ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ี จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจ ากัดนัน้ 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จ ากดั 
กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ภาวิชาชีพบัญชกี าหนดเกี่ยวกบัการจัดท างบการเงินรวม 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย 
ดอกเบีย้เงินให้กูย้ืมของสถาบันการเงิน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง
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สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนือ่งกับธุรกจิหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาต
และจดทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีัตถุประสงค ์
เพือ่ท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ก้ไข 
เพิม่เติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น
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ได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย 
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2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง
ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 
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 “บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ

จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ทีม่ีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
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ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
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 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
3.  foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทนุน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี
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 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
  organized  
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 
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 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 

“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 
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 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
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 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพ่ือ EPM)  

14 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 

“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเส่ียง
ในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 
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“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

   
3.3 ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑม์าตรฐาน 

(Specific Fund) 
-----  ให้สอดคลอ้ง

กับประกำศ 
ทน.87/2558 
ซึ่งไม่มี 
specific fund 
แล้ว  

3.4 กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ : 
กำรก ำหนดสัดส่วน
กำรลงทนุใน
ต่ำงประเทศ : 
ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทนุในต่ำงประเทศ : 

ลงทุนในตา่งประเทศบางส่วน 
 
 
 
 
79.00 

กองทุนที่ลงทุนแบบมคีวามเส่ียงทั้งในและตา่งประเทศ 

ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตา่งประเทศ 

 
79.00 

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 
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3.13.1. ประเภทของ
หลักทรัพยห์รือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอีื่นที่
จะลงทุนในประเทศ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย 
(.............................................................) 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแตใ่นกรณทีี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ

เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธิี

อื่น 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารทุน 

           1.2.1 หุ้น 

           1.2.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 

           1.2.3 TSR                     

           1.2.4 ใบแสดงสิทธใินผละประโยชน์ท่ีมี  underlying เป็นหุ้นหรือ share 

warrants  

            1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลัีกษณะท านองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 

1.2.4 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

      1.3 ตราสารหนี ้

            1.3.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบตัร             

            1.3.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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           1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

           1.3.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 

           1.3.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้

           1.3.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

           1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 - 

1.3.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

      1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี ้

            1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

            1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย ์

            1.4.3 อัตราดอกเบี้ย 

            1.4.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 

            1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

            1.4.6 ทองค า 

            1.4.7 น้ ามันดิบ 

            1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเปน็สินค้าหรือตัวแปร

ตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10  

             1.4.9 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8 

            1.4.10 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด      

     1.5 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

     1.6 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending)            

     1.7 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกีารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
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สามารถลงทุนได้  

     1.8 หน่วย property   

     1.9 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) 

     1.10 ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

     ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน

รวมได้รับหุ้นน้ันมา บริษัทจัดการต้องจ าหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ี

กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างชว่งระยะเวลาดงักล่าว มิให้ถือว่าบริษัท

จัดการมีการลงทุนในหุ้นดงักลา่ว   

     1.11 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.10 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ

ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน

ในตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน

มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี

กฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 
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หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ

หลักเกณฑใ์นการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ

ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 

สามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 

fund) นั้น  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 

MF (investing fund) นั้น 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง

ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ช่กองทุนรวมฟดีเดอร ์
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ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้

ตามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) 

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.) 

1.3 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) 
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1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

1.5 บริษัทประกันภัย 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1.7 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทนุฟ้ืนฟู) 

1.8 นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วนัรับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอยา่ง

หน่ึงดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ 
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หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหนี้ดงักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสาร

หน้ี หรือท่ีมีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดย

ตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บรษิัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo 

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม

ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไป
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ตามสมการการ ค านวณตามวิธีการดังนี ้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  

ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์

หรือตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดงันี ้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + 

discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 

4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คูสั่ญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ให้แกก่องทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ

หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว

ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อลดลงกวา่สมการใน 

4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) 

เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ า

กว่า และมกีารก าหนดเรื่องดังกลา่วไวใ้นสัญญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปจัจัย

ความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการตาม 

4.4.2 ก็ได ้

4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้
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4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo 

จนถึงวันที่มีการค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo  

ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ับคู่สญัญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถ

บังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือ

ทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6 discount rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านงึถงึ

ปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี้ 

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ 

SBL โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมตอ้ง

เป็นบุคคลดงันี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2 ธปท. 

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 

1.7 บล. 

1.8 บริษัทประกันชวีิต 
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1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้

3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน

นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ได้เห็น 

3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
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หลักทรัพย์ให้แกก่องทุน  

3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก

หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้

ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 

ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน

ทรัพย์สินดังนี ้

3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น

เป็นผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่

วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 

อย่างใดดังนี ้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
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3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญ

ของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายมืและใหย้ืมหลักทรัพย์และ

หลักประกันในธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลักทรัพย ์

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 

underlying อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างดงันี ้

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนกีลุ่มหลักทรัพย์ 

1.3 อัตราดอกเบีย้ 

1.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 

1.5 เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

1.6 ทองค า 

1.7 น้ ามันดิบ 

1.8 ดัชนกีลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสินคา้หรือตัวแปรตาม 1.1-

1.7 หรือ 1.10  

1.9 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.8 
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1.10 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด      

ในกรณีท่ี สัญญาซื้อขายลว่งหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 

หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา

ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เทา่นัน้ ทั้งนี้ ราคาของ 

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า ตัว

แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงักล่าว ต้อง

เป็นที่ยอมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย  
 

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1 กองทุนได้ระบเุกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ 

derivatives ที่จะลงทุนไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  

2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 

สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี

สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 

3.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนตีาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี
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ลักษณะดงันี ้

3.1 เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธกีารค านวณไว้อยา่งชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูล

ของ underlying หรือปัจจัยตา่งๆ ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดัชนีให้

เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ

ปัจจัยดงักลา่วต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระด้วย 

3.2 เป็นดชันีที่มีลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึง

ดังนี ้
3.2.1.1  ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก < 20% ของน้ าหนักทั้งหมด 

3.2.1.2  ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ าหนัก < 35% ของน้ าหนักทั้งหมด ใน

กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่

ก าหนดใน 3.2.1.1 

           การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน า

องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ หรือ

เป็นดัชนีราคาทองค าหรือน้ ามันดิบ 

3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเงือ่นไขครบถ้วนดังนี ้

3.2.3.1  เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทุนได้

โดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนใน

ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit 
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ของกองทุนนั้น 
3.3  เป็นดัชนีท่ีได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ีความนา่เชื่อถือและท าหน้าที่ได้อยา่ง

อิสระจาก บลจ.  ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกลา่วเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  

บลจ. น้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพด้วย 

3.4  มีการแสดงดชันีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านส่ือที่มีการเสนอ

ข้อมูลอย่างทันเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินคา้โภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตวัแปร

อย่างหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอย่างดังนี้ 

3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (futures price) 

ของสินค้าโภคภัณฑ ์

3.5.2  ดัชนีสินคา้โภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง3.5.3  ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่อ้างอิงกับดชันีสินค้าโภคภัณฑต์าม 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดชันีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างองิ

จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณ

จากราคาสินค้าและบริการท่ี บลจ. แสดงใหเ้ห็นได้วา่วิธกีารค านวณของผู้พัฒนา

ดัชนีดงักล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 

4. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover 
rule)  
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
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จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 
ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน
ก าหนด 
 

5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 
ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียงการลงทุนใน derivatives ดังกลา่วต้องเป็นไปตามที่
ส านักงานก าหนด 
 

6. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ 
บริษัทจัดการทราบทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บริษัทจัดการใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายตุิธรรม
ภายในวันท าการถัดไป 
6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives 
ให้บริษัทจดัการทราบทันที 
6.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได ้
 
7. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้  
7.1 เขา้เป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น  
7.2 เขา้เป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ
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เทียบเคยีงกับธุรกรรมอยา่งหน่ึงอย่างใด ดงันี้      
      7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกันความเส่ียง
ด้านเครดิตทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบก าหนดทันที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit 
event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบก าหนดตามปกติ) ท้ังนี้ ไม่ว่า obligation จะมี
เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเส่ียงมีหน้าทีช่ าระหนีเ้มื่อเกิด credit event 
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม obligation 
ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ
ก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap)  
       7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน
ความเส่ียงของสินทรัพย์อา้งองิที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจาก
สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะจา่ยผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนท่ี
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการท่ีผู้ซื้อประกัน
ความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบ
ก าหนดสัญญา (กรณีไมเ่กิด credit event)  
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลักษณะดงันี้  
7.3.1 มีผลใช้บงัคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยห์รือกฎหมายอื่น  
7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธทิี่ก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเส่ือมเสียไป  
7.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายให้แกคู่่สัญญา 

3.13.2. ประเภทของ
หลักทรัพยห์รือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอีื่นที่
จะลงทุนใน
ต่ำงประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพยสิ์นในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้
เทียบเทา่กับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ 
ที่ลงทุนต้องมคีุณสมบัติดงันี้...(...)  
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้  เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
 

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดังกล่าว
ต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสัญญาในประเทศที่มีหนว่ยงานก ากบัดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท์ี่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของ
บริษัทท่ีจัดตัง้และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกมัพชูา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS)เป็นต้น 
 
 

 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินตา่งประเทศทั่วไป 
1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่
     1.1 เงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก   
     1.2 ตราสารทุนต่างประเทศ 
           1.2.1 หุ้น 
           1.2.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 
            1.2.3 TSR                     
           1.2.4 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี  underlying เป็นหุ้นหรือ share 
warrants  
            1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลัีกษณะท านองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 
1.2.4 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
     1.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
           1.3.1 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร  
           1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
           1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 
           1.3.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 
           1.3.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้
           1.3.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
           1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 - 
1.3.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
      1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้  
            1.4.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
            1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย ์
            1.4.3 อัตราดอกเบี้ย 
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            1.4.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
            1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
            1.4.6 ทองค า 
            1.4.7 น้ ามันดิบ 
            1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเปน็สินค้าหรือตัวแปร
ตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10  
            1.4.9 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8 
            1.4.10 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด     
     1.5 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) 
     1.6 หน่วยลงทุนตา่งประเทศ (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้  
     1.7 หน่วย property ต่างประเทศ 
     1.8 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ต่างประเทศ 
     1.9 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
     ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน
รวมได้รับหุ้นน้ันมา บริษัทจัดการต้องจ าหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ี
กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างชว่งระยะเวลาดงักล่าว มิให้ถือว่าบริษัท
จัดการมีการลงทุนในหุ้นดงักลา่ว   
     1.10 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.19 ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 

2. คุณสมบัตขิองตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  
 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพ่ือ EPM)  

36 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน
ในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน
มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 
การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property ต่างประเทศ 
ต้องมคีุณสมบัติและหลักเกณฑใ์นการลงทุนดงันี ้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ
ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนท่ี 1 ข้อ 2.1-2.3  
2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เปน็ดังนี ้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
ก ากับดูแลด้านหลักทรัพยแ์ละตลาดซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS Operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับ
ดูแลท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 
3. ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุ้มครอง 
ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ  ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่ส านักงานก าหนด 
4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้อง
มีการจ ากดัการกู้ยมืไว้เฉพาะกรณีมีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ
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ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี ้(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน 
CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่กองทุนรวม (investing 
Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศ
นั้น 
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 
Fund) นั้น 
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 
MF (Investing fund) นั้น  
5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS 
ต่างประเทศซึง่ถกูลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใชก่องทุนทีม่ีลักษณะท านองเดยีวกับ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ท้ังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ 
ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนยีมที่เกีย่วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกลา่วไวใ้นหนังสือชี้ชวนด้วย 
 

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 
ของผู้รับฝากดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน 
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3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี้ 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ 
SBL โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมตอ้ง
เป็นบุคคลดงันี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 
1.2 ธปท. 
1.3 กองทุนฟื้นฟ ู
1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 
1.5 ธพ. 
1.6 บง. 
1.7 บล. 
1.8 บริษัทประกันชวีิต 
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 
1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
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1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืมต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 
3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้
3.1.1 เงินสด 
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ได้เห็น 
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหน่ึงดงันี ้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
หลักทรัพย์ให้แกก่องทุน  
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพ่ือ EPM)  

40 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้
ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 
ในธรุกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 
3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 
3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี ้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน 
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่
วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 
อย่างใดดังนี ้
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 ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 
4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญ
ของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายมืและใหย้ืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลักทรัพย ์
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ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
ดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 
underlying อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างดงันี ้
1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนกีลุ่มหลักทรัพย์ 
1.3 อัตราดอกเบีย้ 
1.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
1.5 เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
1.6 ทองค า 
1.7 น้ ามันดิบ 
1.8 ดัชนกีลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสินคา้หรือตัวแปรตาม 1.1 – 
1.7 หรือ 1.10  
1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.8 
1.10 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด      

ในกรณีท่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างองิกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 
หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า  
 

ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนดีังกลา่ว 
ต้องเป็นที่ยอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายดว้ย 
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2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
2.1 ได้ระบุเกีย่วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives กรณีเปน็ OTC derivatives ในตา่งประเทศ ต้องมคีู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชกิของ WFE 
2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
3.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนตีาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี
ลักษณะดงันี ้
3.1 เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธกีารค านวณไว้อยา่งชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูล
ของ underlying หรือปัจจัยตา่งๆ ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดัชนีให้
เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ
ปัจจัยดงักลา่วต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระด้วย 
3.2 เป็นดชันีที่มีลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึง
ดังนี ้
3.2.1.1  ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก < 20% ของน้ าหนักทั้งหมด 
3.2.1.2  ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ าหนัก < 35% ของน้ าหนักทั้งหมด ใน
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กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่
ก าหนดใน 3.2.1.1 
           การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้อง
น าองค์ประกอบเกีย่วข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบมาพิจารณา 
3.2.2  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ หรือ
เป็นดัชนีราคาทองค าหรือน้ ามันดิบ 
3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเงือ่นไขครบถ้วนดังนี้ 
3.2.3.1  เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทุนได้
โดยตรง 
3.2.3.2  เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit 
ของกองทุนนั้น 
3.3  เป็นดัชนีท่ีได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ีความนา่เชื่อถือและท าหน้าที่ได้อยา่ง
อิสระจาก บลจ.  ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกลา่วเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  
บลจ. น้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 
3.4  มีการแสดงดชันีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านส่ือที่มีการเสนอ
ข้อมูลอย่างทันเหตกุารณ์ 
3.5  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินคา้โภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตวัแปร
อย่างหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอย่างดังนี้ 
3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (futures price) 
ของสินค้าโภคภัณฑ ์
3.5.2  ดัชนีสินคา้โภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง3.5.3  ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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ที่อ้างอิงกับดชันีสินค้าโภคภัณฑต์าม 3.5.2 
3.6  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดชันีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างองิ
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณ
จากราคาสินค้าและบริการท่ี บลจ. แสดงใหเ้ห็นได้วา่วิธกีารค านวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงักล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 
4. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินท่ีเพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน 
(cover rule) 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 
ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน
ก าหนด 
5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 
ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวตอ้งเป็นไปตามที่
ส านักงานก าหนด 
6. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ 
บริษัทจัดการ ทราบทุกวันท่ี 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของบริษัทจัดการ ให้ค านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรม
ภายในวันท าการถัดไป 
6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives 
ให้บริษัทจดัการทราบทันที 
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6.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได ้
7. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้  
7.1 เขา้เป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น  
7.2 เขา้เป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ
เทียบเคยีงกับธุรกรรมอยา่งหน่ึงอย่างใด ดงันี้      
      7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกันความเส่ียง
ด้านเครดิตทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบก าหนดทันที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit 
event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบก าหนดตามปกติ) ท้ังนี้ ไม่ว่า obligation จะมี
เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกิด credit event 
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม obligation 
ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ
ก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap)  
       7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน
ความเส่ียงของสินทรัพย์อา้งองิที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจาก
สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะจา่ยผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนท่ี
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ลดลง (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการท่ีผู้ซื้อประกัน
ความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบ
ก าหนดสัญญา (กรณีไมเ่กิด credit event)  
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลักษณะดงันี้  
7.3.1 มีผลใช้บงัคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยห์รือกฎหมายอื่น  
7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธทิี่ก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเส่ือมเสียไป  
7.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายให้แกคู่่สัญญา 

3.14. อตัรำส่วนกำร
ลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม : 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
 

 

 
 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ 

(single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับ
แรกขึ้นไป 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade แต่ต่ ากว่า 2 อันดับ
แรก 

ไม่เกิน 35% 

3 3.1 หน่วย CIS  ไทย ไม่เกิน 10%  

3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ ไม่เกิน 25% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

4.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินงาน
ของกองทุน) 

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี

ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

5.1  เป็นตราสารหนี ้ หรือตราสารกึ่ง

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 
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หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  

5.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

5.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized market หรือเทียบเท่า 

(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  
Benchmark + 5% 

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ 
ท าให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
 

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ 
จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัท
ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์ ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไปของ 
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ  

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน  
benchmark + 5%  
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(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผู่้ออกตราสาร 
อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท า
ให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซ้ือ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
 

6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือ 
การจดทะเบียน ซ้ือขายตาม 6.1 
 

6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้  

6.4.1  เป็นตราสารหนี ้หรือ 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

6.4.2  มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade  

6.4.3   เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)  

6.4.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market 
หรือเทียบเท่า  
 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OPPORTUNITY1 (ใน+ตปท., มี derivatives เพ่ือ EPM)  

50 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

6.6 หน่วยproperty ดังนี้  
6.6.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน 
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย ์
ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหวา่ง            
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.6.2 หน่วย property ที่อยู่ใน 
ระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียน 
ซื้อขายตาม 5.6.1  

6.7 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี  credit 
rating  อยู่ระดับ investment grade  
6.7.1 reverse repo 

6.7.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 6 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเปน็

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
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คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบรษิัท
ดังกล่าว 

(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
group limit ของคู่สัญญา 
 
ส่วนที ่3 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
มีอายุโครงการ <1 ปี)  

-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 
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หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

5.1   ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET     
         และในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

5.2   ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
        ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขาย   

        หลักทรัพย์ต่างประเทศ 

5.3    ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับ 
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ  

5.4    ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลก
เงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 

6 derivatives 

6.1 hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  

ไม่เกิน 
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 
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ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

 6.2 non – hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง  

Global 
exposure 
limit  

OTC 
derivatives  
limit 

กรณีกองทุน
ไม่มีการ
ลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จ ากัด net 
exposure  
ที่เกิดจาก
การลงทุนใน 
derivatives 
โดยต้องไม่
เกิน 100% 
ของ NAV  

ไม่เกิน 25%
ของ NAV 

7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  (ไม่รวมตราสาร Basel III) ไม่เกิน 20% 

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหนึ่ง กรณีที่ เป็นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวม
วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน  

< 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 
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2 ตราสารหนี้  หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ  
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย  infra ทั้งหมดของกองทนุ 
infra ที่ออกหน่วยนั้น 

ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและ
วันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบตัิ
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 ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 

(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน 
และวันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันท าการดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 
4 ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่ 
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3 
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใด
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นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุน แล้วแตก่รณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่มกีารแก้ไขจนเปน็ไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดมินั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการในเรือ่งดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงักลา่ว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถด าเนินการโดยวิธกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัจัดการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำม
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กำรจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ท าใหม้ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งตอ่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ี
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 
2 ในส่วนน้ี 
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวิธกีารดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแตว่ันท่ี
สัดส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของ
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กองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บงัคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเตมิ 
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ค ำจ ำกดัควำม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัส Strategic 
โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จ ากดั 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
ตัวแทนสนับสนุน หมายถงึ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ทีบ่ริษัทจัดการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน 
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน 
นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 
วันท าการขาย หมายถึง ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่ 
สามารถขายหนว่ยลงทุนได้โดยสมบูรณ์ 
วันท าการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันท าการของบรษิัทจัดการ ซึ่งเปน็วันที่ 
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ ์
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ส่ังซื้อ หมายถึง ส่ังซื้อหน่วยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทุนภายหลัง
จากระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ผู้จองซื้อ หมายถงึ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้ส่ังซื้อ หมายถึง ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสกองทุนเปดิแอสเซทพลัส Strategic (…. ) 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตัง้กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง 
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อน า
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ตำมประกำศ 
ทน.87/2558 
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หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีน 
หน่วยลงทุน เมื่อส้ินวันทีค่ านวณนั้น โดยค านวณมูลค่าหน่วยลงทนุเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ 
ทศนิยมตามหลักสากล 
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีปัดทศนยิมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
ราคาขายหนว่ยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนท่ี ใช้ค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทุน 
(ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนยิม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย 
ลงทุน (ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์
อ้างองิไทย (depositary receipt) 
หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดย

Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
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บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ
 
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปท่ี 
ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก 
เกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากจิการ 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง 
ตั้งแตว่ันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องจนถึงปัจจุบัน 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนท่ีมรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง 
หรือการจา่ยเงินซึง่มีมูลคา่เทา่กบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด 
จ านวนหน่วยลงทุน 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลักทรัพยจ์ัดตัง้ขึ้นและถอืหุ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ี จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจ ากัดนัน้ 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จ ากดั 
กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ภาวิชาชีพบัญชกี าหนดเกี่ยวกบัการจัดท างบการเงินรวม 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย 
ดอกเบีย้เงินให้กูย้ืมของสถาบันการเงิน 
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนือ่งกับธุรกจิหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาต

ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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และจดทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีัตถุประสงค ์
เพือ่ท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ก้ไข 
เพิม่เติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพ่ือ EPM)  

5 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย 

2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง
ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
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ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
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 รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี

งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ทีม่ีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
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กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

3.  foreign REIT 
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“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทนุน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
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ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
  organized  
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 

“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 
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“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  
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“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
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ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 

“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 
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“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเส่ียง
ในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
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Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

   

3.3 ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑม์าตรฐาน 
(Specific Fund) 

-----  ให้สอดคลอ้ง
กับประกำศ 
ทน.87/2558 
ซึ่งไม่มี 
specific fund 
แล้ว  

3.4 กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ : 
กำรก ำหนดสัดส่วน
กำรลงทนุใน
ต่ำงประเทศ : 
ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทนุในต่ำงประเทศ : 

FIF (ลงทุนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) กองทุนที่ลงทุนแบบมคีวามเส่ียงทั้งในและตา่งประเทศ 

ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตา่งประเทศ 

 
79.00 

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 
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3.13.1. ประเภทของ
หลักทรัพยห์รือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอีื่นที่
จะลงทุนในประเทศ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย 
(.............................................................) 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแตใ่นกรณทีี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ

เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธิี

อื่น 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารหนี้ 

           1.2.1 ตราสารภาครฐัไทย อาทิเช่น ตัว๋เงินคลัง พันธบัตร             

           1.2.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

           1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

           1.2.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 

           1.2.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้

           1.2.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

           1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 

1.2.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

     1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เปน็ 

           1.3.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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            1.3.2 อัตราดอกเบี้ย 

            1.3.3 อัตราแลกเปล่ียนเงิน             

     1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

     1.5 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending)            

     1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกีารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน

สามารถลงทุนได้  

     1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.6 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ

ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน

ในตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน

มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี

กฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 

หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ

หลักเกณฑใ์นการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ

ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 

สามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 

fund) นั้น  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 

MF (investing fund) นั้น 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง

ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ช่กองทุนรวมฟดีเดอร ์
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ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้

ตามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) 

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.) 

1.3 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพ่ือ EPM)  

20 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

1.5 บริษัทประกันภัย 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1.7 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทนุฟ้ืนฟู) 

1.8 นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วนัรับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอยา่ง

หน่ึงดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ 
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หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหนี้ดงักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี ้

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีข่ึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสาร

หน้ี หรือท่ีมีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดย

ตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บรษิัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo 

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม

ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไป
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ตามสมการการ ค านวณตามวิธีการดังนี ้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  

ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์

หรือตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดงันี ้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + 

discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 

4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คูสั่ญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ให้แกก่องทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ

หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว

ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อลดลงกวา่สมการใน 

4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) 

เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ า

กว่า และมกีารก าหนดเรื่องดังกลา่วไวใ้นสัญญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปจัจัย

ความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการตาม 

4.4.2 ก็ได ้

4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพ่ือ EPM)  

23 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo 

จนถึงวันที่มีการค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo  

ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ับคู่สญัญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถ

บังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือ

ทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6 discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านงึถงึ

ปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี้ 

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ 

SBL โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมตอ้ง

เป็นบุคคลดงันี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2 ธปท. 

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 

1.7 บล. 

1.8 บริษัทประกันชวีิต 
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1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้

3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน

นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ได้เห็น 

3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพ่ือ EPM)  

25 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักทรัพย์ให้แกก่องทุน  

3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก

หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้

ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 

ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน

ทรัพย์สินดังนี ้

3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น

เป็นผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่

วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 

อย่างใดดังนี ้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
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3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญ

ของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายมืและใหย้ืมหลักทรัพย์และ

หลักประกันในธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลักทรัพย ์

ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 

underlying เป็น 

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2 อัตราดอกเบีย้ 

1.3 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 

ในกรณีท่ี สัญญาซื้อขายลว่งหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 

หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา

ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ 

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า ตัว

แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดัชนีดงักล่าว ต้อง

เป็นที่ยอมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย  
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2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1 กองทุนได้ระบเุกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ 

derivatives ทีจ่ะลงทุนไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  

2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 

สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี

สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
 

3. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover 

rule)  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน

จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 

ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน

ก าหนด 
 

4. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับ

ทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่
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ส านักงานก าหนด 
 

5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ 

บริษัทจัดการทราบทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวัน

ดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บริษัทจัดการใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายตุิธรรม

ภายในวันท าการถัดไป 

5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี

นัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives 

ให้บริษัทจดัการทราบทันที 

5.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ

ร้องขอได ้

3.13.2. ประเภทของ
หลักทรัพยห์รือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอีื่นที่
จะลงทุนใน
ต่ำงประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพยสิ์นในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้
เทียบเทา่กับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ 
ที่ลงทุนต้องมคีุณสมบัติดงันี้...(...)  
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้  เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
 

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดังกล่าว
ต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสัญญาในประเทศที่มีหนว่ยงานก ากบัดูแลด้าน

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท์ี่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของ
บริษัทท่ีจัดตัง้และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกมัพชูา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS)เป็นต้น 
 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินตา่งประเทศทั่วไป 
1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่
     1.1 เงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก   
     1.2 ตราสารทุนต่างประเทศ 
           1.2.1 หุ้น 
           1.2.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 
            1.2.3 TSR                     
           1.2.4 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี  underlying เป็นหุ้นหรือ share 
warrants  
            1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลัีกษณะท านองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 
1.2.4 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
     1.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
           1.3.1 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร  
           1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
           1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 
           1.3.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 
           1.3.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้
           1.3.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
           1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 - 
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1.3.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
      1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้  
            1.4.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
            1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย ์
            1.4.3 อัตราดอกเบี้ย 
            1.4.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
            1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
            1.4.6 ทองค า 
            1.4.7 น้ ามันดิบ 
            1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเปน็สินค้าหรือตัวแปร
ตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10  
            1.4.9 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8 
            1.4.10 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด    
     1.5 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) 
     1.6 หน่วยลงทุนตา่งประเทศ (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้  
     1.7 หน่วย property ต่างประเทศ 
     1.8 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ต่างประเทศ 
     1.9 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
     ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน
รวมได้รับหุ้นน้ันมา บริษัทจัดการต้องจ าหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ี
กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างชว่งระยะเวลาดงักล่าว มิให้ถือว่าบริษัท
จัดการมีการลงทุนในหุ้นดงักลา่ว   
 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STRATEGIC (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพ่ือ EPM)  

31 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
     1.10 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.19 ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  
2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน
ในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน
มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 
การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property ต่างประเทศ 
ต้องมคีุณสมบัติและหลักเกณฑใ์นการลงทุนดงันี ้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ
ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนท่ี 1 ข้อ 2.1-2.3  
2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เปน็ดังนี ้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
ก ากับดูแลด้านหลักทรัพยแ์ละตลาดซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
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2.2 CIS Operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับ
ดูแลท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 
3. ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุ้มครอง 
ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ  ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่ส านักงานก าหนด 
4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้อง
มีการจ ากดัการกู้ยมืไว้เฉพาะกรณีมีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี ้(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน 
CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่กองทุนรวม (investing 
Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศ
นั้น 
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 
Fund) นั้น 
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 
MF (Investing fund) นั้น  
5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS 
ต่างประเทศซึง่ถกูลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใชก่องทุนทีม่ีลักษณะท านองเดยีวกับ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ท้ังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ 
ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนยีมที่เกีย่วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกลา่วไวใ้นหนังสือชี้ชวนด้วย 
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ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 
ของผู้รับฝากดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี้ 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ 
SBL โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมตอ้ง
เป็นบุคคลดงันี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 
1.2 ธปท. 
1.3 กองทุนฟื้นฟ ู
1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 
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1.5 ธพ. 
1.6 บง. 
1.7 บล. 
1.8 บริษัทประกันชวีิต 
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 
1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืมต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 
3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้
3.1.1 เงินสด 
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ได้เห็น 
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหน่ึงดงันี ้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
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3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
หลักทรัพย์ให้แกก่องทุน  
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 
3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้
ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 
ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 
3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 
3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี ้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน 
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่
วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 
อย่างใดดังนี ้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 
rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 
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3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 
4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญ
ของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายมืและใหย้ืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลักทรัพย ์

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
ดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 
underlying อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างดงันี ้
1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนกีลุ่มหลักทรัพย์ 
1.3 อัตราดอกเบีย้ 
1.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
1.5 เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
1.6 ทองค า 
1.7 น้ ามันดิบ 
1.8 ดัชนกีลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสินคา้หรือตัวแปรตาม 1.1 – 
1.7 หรือ 1.10  
1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.8 
1.10 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด      

ในกรณีท่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างองิกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 
หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
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สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า  
 

ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนดีังกลา่ว 
ต้องเป็นที่ยอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายดว้ย 
 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
2.1 ได้ระบุเกีย่วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives กรณีเปน็ OTC derivatives ในตา่งประเทศ ต้องมคีู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชกิของ WFE 
2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 

3.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนตีาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี
ลักษณะดงันี ้
3.1 เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธกีารค านวณไว้อยา่งชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูล
ของ underlying หรือปัจจัยตา่งๆ ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดัชนีให้
เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ
ปัจจัยดงักลา่วต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระด้วย 
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3.2 เป็นดชันีที่มีลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึง
ดังนี ้
3.2.1.1  ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก < 20% ของน้ าหนักทั้งหมด 
3.2.1.2  ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ าหนัก < 35% ของน้ าหนักทั้งหมด ใน
กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่
ก าหนดใน 3.2.1.1 
           การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน า
องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบมาพิจารณา 
3.2.2  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ หรือ
เป็นดัชนีราคาทองค าหรือน้ ามันดิบ 
3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเงือ่นไขครบถ้วนดังนี้ 
3.2.3.1  เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทุนได้
โดยตรง 
3.2.3.2  เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit 
ของกองทุนนั้น 
3.3  เป็นดัชนีท่ีได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ีความนา่เชื่อถือและท าหน้าที่ได้อยา่ง
อิสระจาก บลจ.  ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกลา่วเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  
บลจ. น้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 
3.4  มีการแสดงดชันีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านส่ือที่มีการเสนอ
ข้อมูลอย่างทันเหตกุารณ์ 
3.5  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินคา้โภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตวัแปร
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อย่างหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอย่างดังนี้ 
3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (futures price) 
ของสินค้าโภคภัณฑ ์
3.5.2  ดัชนีสินคา้โภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง3.5.3  ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่อ้างอิงกับดชันีสินค้าโภคภัณฑต์าม 3.5.2 
3.6  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดชันีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างองิ
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณ
จากราคาสินค้าและบริการท่ี บลจ. แสดงใหเ้ห็นได้วา่วิธกีารค านวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงักล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 

4. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน 
(cover rule) 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 
ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน
ก าหนด 
5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 
ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวตอ้งเป็นไปตามที่
ส านักงานก าหนด 
6. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
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6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ 
บริษัทจัดการ ทราบทุกวันท่ี 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของบริษัทจัดการ ให้ค านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรม
ภายในวันท าการถัดไป 
6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives 
ให้บริษัทจดัการทราบทันที 
6.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได ้
7. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้  
7.1 เขา้เป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น  
7.2 เขา้เป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ
เทียบเคยีงกับธุรกรรมอยา่งหน่ึงอย่างใด ดงันี้      
      7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกันความเส่ียง
ด้านเครดิตทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบก าหนดทันที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit 
event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบก าหนดตามปกติ) ท้ังนี้ ไม่ว่า obligation จะมี
เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกิด credit event 
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม obligation 
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ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ
ก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap)  
       7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน
ความเส่ียงของสินทรัพย์อา้งองิที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจาก
สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะจา่ยผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนท่ี
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการท่ีผู้ซื้อประกัน
ความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบ
ก าหนดสัญญา (กรณีไมเ่กิด credit event)  
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลักษณะดงันี้  
7.3.1 มีผลใช้บงัคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยห์รือกฎหมายอื่น  
7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธทิี่ก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเส่ือมเสียไป  
7.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายให้แกคู่่สัญญา 

3.14. อตัรำส่วนกำร
ลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม : 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 
 
 
 

ประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ 

(single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับ
แรกขึ้นไป 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade แต่ต่ ากว่า 2 อันดับ
แรก 

ไม่เกิน 35% 

3 3.1 หน่วย CIS  ไทย ไม่เกิน 10%  

3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ ไม่เกิน 25% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

4.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินงาน
ของกองทุน) 

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี

ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) 
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5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

5.1  เป็นตราสารหนี ้ หรือตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  

5.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

5.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized market หรือเทียบเท่า 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  

Benchmark + 5% 

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับ 
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด 
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้
มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขาย
ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 
 

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตัง้
ขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกลา่ว
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์     

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน  
benchmark + 5%  
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ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือ 
ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ  
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผู่้ออกตราสาร 
อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท า
ให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซ้ือ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
 

6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจด
ทะเบียน ซ้ือขายตาม 6.1 
 

6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้  

6.4.1  เป็นตราสารหนี ้หรือ 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

6.4.2  มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade  

6.4.3   เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)  

6.4.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market 
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หรือเทียบเท่า  

6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

6.6 หน่วยproperty ดังนี้  
6.6.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน 
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไป 
ของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง            
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.6.2 หน่วย property ที่อยู่ใน 
ระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียน 
ซื้อขายตาม 5.6.1  

6.7 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี  credit 
rating  อยู่ระดับ investment grade  
6.7.1 reverse repo 

6.7.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 6 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 
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ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเปน็
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบรษิัท
ดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
group limit ของคู่สัญญา 
 
ส่วนที ่3 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
มีอายุโครงการ <1 ปี)  

-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี  
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หรือ securities lending หรือ derivatives) 

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

5.1   ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET 
และในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

5.2   ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขาย   

หลักทรัพย์ต่างประเทศ 

5.3    ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับ 
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอน
ตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ  

ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 
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5.3  ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน 
(B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

6 derivatives 

6.1 hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกิน 
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 6.2 non – hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง  

Global 
exposure 
limit  

OTC 
derivatives  
limit 

กรณีกองทุน
ไม่มีการ
ลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จ ากัด net 
exposure  
ที่เกิดจาก
การลงทุนใน 
derivatives 
โดยต้องไม่
เกิน 100% 
ของ NAV  

ไม่เกิน 25%
ของ NAV 

7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  (ไม่รวมตราสาร Basel III) ไม่เกิน 20% 
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ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหนึ่ง กรณีที่ เป็นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวม
วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน  

< 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 

2 ตราสารหนี้  หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ  
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย  infra ทั้งหมดของกองทนุ 
infra ที่ออกหน่วยนั้น 
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ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและ
วันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบตัิ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน 
และวันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
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ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันท าการดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 
4 ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่ 
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3 
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุน แล้วแตก่รณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่มกีารแก้ไขจนเปน็ไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดมินั้น 
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(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการในเรือ่งดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงักลา่ว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถด าเนินการโดยวิธกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัจัดการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ท าใหม้ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งตอ่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ี
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 
2 ในส่วนน้ี 
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดสว่นการลงทุนของ
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กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวิธกีารดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแตว่ันท่ี
สัดส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บงัคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเตมิ 
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ค ำจ ำกดัควำม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสบริค, เอเชีย่นสเปเชี่ยล 
ซิททเูอชั่นส์, โกลบอลอัลโลเคชั่น, โกลด์, เอชเอสไอ, นิปปอนโกรท, 
เอสแอนด์พ ี500 
โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสพลัสบริค, เอเชี่ยน 
สเปเชี่ยลซิททูเอชั่นส์, โกลบอลอัลโลเคชั่น, โกลด์, เอชเอสไอ, 
นิปปอนโกรท, เอสแอนด์พ ี500 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จ ากดั 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ทีบ่ริษัทจัดการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน 
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน 
นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 
วันท าการขาย หมายถึง ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่ 
สามารถขายหนว่ยลงทุนได้โดยสมบูรณ์ 
วันท าการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันท าการของบรษิัทจัดการ ซึ่งเปน็วันที่ 
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ ์
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสกองทุนเปดิแอสเซทพลัสบริค, เอเชีย่น 
สเปเชี่ยลซิททูเอชั่นส์, โกลบอลอัลโลเคชั่น, โกลด์, เอชเอสไอ, นิปปอนโกรท, 
เอสแอนด์พ ี500 (…. ) 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตัง้กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง 
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อน า
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ตำมประกำศ 
ทน.87/2558 
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ส่ังซื้อ หมายถึง ส่ังซื้อหน่วยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทุนภายหลัง
จากระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ผู้จองซื้อ หมายถงึ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้ส่ังซื้อ หมายถึง ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีน 
หน่วยลงทุน เมื่อส้ินวันทีค่ านวณนั้น โดยค านวณมูลค่าหน่วยลงทนุเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ 
ทศนิยมตามหลักสากล 
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีปัดทศนยิมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
ราคาขายหนว่ยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนท่ี ใช้ค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทุน 
(ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีต่ัดทศนยิม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย 
ลงทุน (ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 
Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
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หลักทรัพย์กรุงเทพ 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์
อ้างองิไทย (depositary receipt) 
หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปท่ี 
ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก 
เกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากจิการ 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง 
ตั้งแตว่ันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องจนถึงปัจจุบัน 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนท่ีมรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง 
หรือการจา่ยเงินซึง่มีมูลคา่เทา่กบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด 
จ านวนหน่วยลงทุน 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจ ากดัทีต่ลาดหลักทรัพยจ์ัดตัง้ขึ้นและถอืหุ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ี จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจ ากัดนัน้ 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จ ากดั 
กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ภาวิชาชีพบัญชกี าหนดเกี่ยวกบัการจัดท างบการเงินรวม 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง
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สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย 
ดอกเบีย้เงินให้กูย้ืมของสถาบันการเงิน 
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนือ่งกับธุรกจิหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาต
และจดทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีัตถุประสงค ์
เพือ่ท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ก้ไข 
เพิม่เติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น
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ได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย 
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2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง
ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 
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จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ทีม่ีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
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ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
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3.  foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทนุน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี
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ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
  organized  
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 
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“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 
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“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 
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“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเส่ียง
ในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-BRIC,ASIAN,GAF,GOLD,HSI,NGF,S&P500 (Feeder, มี derivatives เพ่ือ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)  

15 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges  

3.10 กำรลงทนุใน
ต่ำงประเทศ : 
กำรก ำหนดสัดส่วน
กำรลงทนุใน
ต่ำงประเทศ : 
ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทนุในต่ำงประเทศ : 

FIF (ลงทุนโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลคา่
ทรัพย์สินสุทธ)ิ 
 
 
 
 
 

กองทุนที่ลงทุนแบบมคีวามเส่ียงทั้งในและตา่งประเทศ 

ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตา่งประเทศ 

 
 

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 

3.6.1 ประเภทของ
หลักทรัพยห์รือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอีื่นที่
จะลงทุนในประเทศ : 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใด ตามที่

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแตใ่นกรณทีี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย 
(.............................................................) 
 

เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธิี

อื่น 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารหนี้ 

            1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง              

            1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

            1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

            1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)     

            1.2.5 ตราสารหนี้อื่นที่มลัีกษณะท านองเดียวกับตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 

1.2.4 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

     1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปล่ียน

เงิน      

     1.4 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.3 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ

ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน

ในตราสาร  
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2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน

มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี

กฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 

หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี ้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 
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ส่วนท่ี 3 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 

underlying เป็นอัตราแลกเปล่ียนเงิน 

ในกรณีท่ี สัญญาซื้อขายลว่งหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 

หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา

ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ 

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า ตัว

แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงักล่าว ต้อง

เป็นที่ยอมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย  
 

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1 กองทุนได้ระบเุกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ 

derivatives ที่จะลงทุนไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  

2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 

สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี

สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
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3. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover 

rule)  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน

จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 

ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน

ก าหนด 

4. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับ

ทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่

ส านักงานก าหนด 

5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ 

บริษัทจัดการทราบทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวัน

ดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บริษัทจัดการใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายตุิธรรม

ภายในวันท าการถัดไป 

5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี

นัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives 

ให้บริษัทจดัการทราบทันที 
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5.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ

ร้องขอได ้

3.6.2 ประเภทของ
หลักทรัพยห์รือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอีื่นที่
จะลงทุนใน
ต่ำงประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพยสิ์นในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้
เทียบเทา่กับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ 
ที่ลงทุนต้องมคีุณสมบัติดงันี้...(...)  
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้  เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
 

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดังกล่าว
ต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสัญญาในประเทศที่มีหนว่ยงานก ากบัดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท์ี่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของ
บริษัทท่ีจัดตัง้และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกมัพชูา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS)เป็นต้น 
 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินตา่งประเทศทั่วไป 
1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่
     1.1 เงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก   
     1.2 หน่วยลงทุนตา่งประเทศ (หน่วย CIS)  
     1.3 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.2 ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  
2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน
ในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน
มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 
การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ 
ต้องมคีุณสมบัติและหลักเกณฑใ์นการลงทุนดงันี ้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ
ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนท่ี 1 ข้อ 2.1-2.3  
2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เปน็ดังนี ้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
ก ากับดูแลด้านหลักทรัพยแ์ละตลาดซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS Operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับ
ดูแลท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 
3. ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุ้มครอง 
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ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ  ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่ส านักงานก าหนด 
4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้อง
มีการจ ากดัการกู้ยมืไว้เฉพาะกรณีมีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี ้(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน 
CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่กองทุนรวม (investing 
Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศ
นั้น 
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 
Fund) นั้น 
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 
MF (Investing fund) นั้น  
5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS 
ต่างประเทศซึง่ถกูลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใชก่องทุนทีม่ีลักษณะท านองเดยีวกับ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ท้ังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ 
ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนยีมที่เกีย่วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกลา่วไวใ้นหนังสือชี้ชวนด้วย 
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ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 
ของผู้รับฝากดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

3.7. อัตรำสว่นกำร
ลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม : 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
 

 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ 

(single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 หน่วย CIS ต่างประเทศ ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
3.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินงาน
ของกองทุน) 

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี

ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) 

4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

4.1  เป็นตราสารหนี ้ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

4.2  เสนอขายในประเทศไทย  

4.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  

Benchmark + 5% 
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investment grade 

4.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized market หรือเทียบเท่า 

5 ทรัพย์สินดังนี้  
5.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้  

5.1.1 เป็นตราสารหนี ้ 

5.1.2  มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade  

5.1.3   เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)  

5.1.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market 
หรือเทียบเท่า  

5.2 ธุรกรรม OTC derivatives  ที่
คู่สัญญามี  credit rating  อยู่ระดับ 
investment grade 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน  
benchmark + 5%  

6 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 5 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 
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ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเปน็
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบรษิัท
ดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
group limit ของคู่สัญญา 
 
ส่วนที ่3 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
มีอายุโครงการ <1 ปี)  

-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี  
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กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรอื securities lending หรือ derivatives) 

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 

3 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

3.1    ตราสารหนี้ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market 
หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญา
ใช้เงิน (P/N) 

ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 

4 derivatives 

hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกิน 
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 
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ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหนึ่ง กรณีที่ เป็นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวม
วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน  

< 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 

2 ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง 
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 
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ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและ
วันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบตัิ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน 
และวันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้าย
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ของระยะเวลา 5 วันท าการดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 
4 ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่ 
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3 
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุน แล้วแตก่รณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่มกีารแก้ไขจนเปน็ไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดมินั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
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4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการในเรือ่งดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงักลา่ว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถด าเนินการโดยวิธกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัจัดการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ท าใหม้ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งตอ่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ี
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 
2 ในส่วนน้ี 
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดสว่นการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการ
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ลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวิธกีารดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแตว่ันท่ี
สัดส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บงัคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเตมิ 
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กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสยุโรปแวล,ู ซีเอสไอ 300 
โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสพลัสยุโรปแวล,ู ซีเอส
ไอ 300 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จ ากดั 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ทีบ่ริษัทจัดการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน 
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน 
นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 
วันท าการขาย หมายถึง ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่ 
สามารถขายหนว่ยลงทุนได้โดยสมบูรณ์ 
วันท าการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันท าการของบรษิัทจัดการ ซึ่งเปน็วันที่ 
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ ์
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ส่ังซื้อ หมายถึง ส่ังซื้อหน่วยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทุนภายหลัง
จากระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ผู้จองซื้อ หมายถงึ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสกองทุนเปดิแอสเซทพลัสยุโรปแวลู,  
ซีเอสไอ 300 (….) 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตัง้กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง 
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อน า
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ตำมประกำศ 
ทน.87/2558 
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ผู้ส่ังซื้อ หมายถึง ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีน 
หน่วยลงทุน เมื่อส้ินวันทีค่ านวณนั้น โดยค านวณมูลค่าหน่วยลงทนุเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ 
ทศนิยมตามหลักสากล 
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีปัดทศนยิมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
ราคาขายหนว่ยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนท่ี ใช้ค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทุน 
(ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนยิม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย 
ลงทุน (ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์
อ้างองิไทย (depositary receipt) 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 
Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
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หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปท่ี 
ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก 
เกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากจิการ 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง 
ตั้งแตว่ันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องจนถึงปัจจุบัน 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนท่ีมรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง 
หรือการจา่ยเงินซึง่มีมูลคา่เทา่กบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด 
จ านวนหน่วยลงทุน 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลักทรัพยจ์ัดตัง้ขึ้นและถอืหุ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ี จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจ ากัดนัน้ 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จ ากดั 
กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ภาวิชาชีพบัญชกี าหนดเกี่ยวกบัการจัดท างบการเงินรวม 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย 
ดอกเบีย้เงินให้กูย้ืมของสถาบันการเงิน 
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนือ่งกับธุรกจิหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาต

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง
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และจดทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีัตถุประสงค ์
เพือ่ท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ก้ไข 
เพิม่เติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น
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ได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย 
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2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง
ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 
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 “บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ

จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ทีม่ีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
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ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
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3.  foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทนุน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE VALUE,CSI300 (Feeder, มี derivatives เพ่ือ Hedging อัตราแลกเปลี่ยน)  

10 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
  organized  
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 
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“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 
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“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 
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“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเส่ียง
ในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 
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“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges  

3.4 กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ : 
กำรก ำหนดสัดส่วน
กำรลงทนุใน
ต่ำงประเทศ : 
ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทนุในต่ำงประเทศ : 

FIF (ลงทุนโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลคา่
ทรัพย์สินสุทธ)ิ 
 
 
 
 
 

กองทุนที่ลงทุนแบบมคีวามเส่ียงทั้งในและตา่งประเทศ 

ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตา่งประเทศ 

 
 

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 

3.13.1. ประเภทของ
หลักทรัพยห์รือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอีื่นที่
จะลงทุนในประเทศ : 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึ
การลงทุนในหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใด ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแตใ่นกรณทีี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะไดม้ีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนไดเ้พิ่มเติมในอนาคต
อีกด้วย (.............................................................) 
 

เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธิี

อื่น 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารหนี ้

            1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบตัร             

            1.2.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

            1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

            1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

            1.2.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นกู ้

            1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

            1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มลัีกษณะท านองเดียวกับตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 

1.2.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

     1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปล่ียน

เงิน 

     1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

     1.5 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending)            

     1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS)       

     1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.6 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ

ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน

ในตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน

มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี

กฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 

หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ

หลักเกณฑใ์นการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ

ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 
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สามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นัน้ 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 

fund) นั้น  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 

MF (investing fund) นั้น 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง

ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ช่กองทุนรวมฟดีเดอร ์

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี ้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
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9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้

ตามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) 

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.) 

1.3 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) 

1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

1.5 บริษัทประกันภัย 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1.7 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทนุฟ้ืนฟู) 

1.8 นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
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2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วนัรับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอยา่ง

หน่ึงดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ 

หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหนี้ดงักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสาร

หน้ี หรือท่ีมีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดย

ตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 
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2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บรษิัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo 

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี ้

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม

ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไป

ตามสมการการ ค านวณตามวิธีการดังนี ้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  

ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์

หรือตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดงันี ้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + 

discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 

4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คูสั่ญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ให้แกก่องทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ
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หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว

ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อลดลงกวา่สมการใน 

4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) 

เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ า

กว่า และมกีารก าหนดเรื่องดังกลา่วไวใ้นสัญญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปจัจัย

ความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการตาม 

4.4.2 ก็ได ้

4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo 

จนถึงวันที่มีการค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo  

ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ับคู่สญัญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถ

บังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือ

ทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6 discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านงึถงึ

ปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแลว้ 
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ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี้ 

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ 

SBL โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมตอ้ง

เป็นบุคคลดงันี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2 ธปท. 

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 

1.7 บล. 

1.8 บริษัทประกันชวีิต 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้
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3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน

นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ได้เห็น 

3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน

หลักทรัพย์ให้แกก่องทุน  

3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก

หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้

ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 

ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 
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3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน

ทรัพย์สินดังนี ้

3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น

เป็นผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที ่TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่

วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 

อย่างใดดังนี ้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญ

ของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายมืและใหย้ืมหลักทรัพย์และ

หลักประกันในธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลักทรัพย ์
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ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 

underlying เป็นอัตราแลกเปล่ียนเงิน 

ในกรณีท่ี สัญญาซื้อขายลว่งหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 

หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา

ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ 

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า ตัว

แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงักล่าว ต้อง

เป็นที่ยอมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย  
 

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1 กองทุนได้ระบเุกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ 

derivatives ที่จะลงทุนไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  

2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 

สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี

สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
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3. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover 

rule)  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน

จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 

ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน

ก าหนด 

4. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับ

ทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่

ส านักงานก าหนด 

5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ 

บริษัทจัดการทราบทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวัน

ดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บริษัทจัดการใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายตุิธรรม

ภายในวันท าการถัดไป 

5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี

นัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives 

ให้บริษัทจดัการทราบทันที 
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5.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ

ร้องขอได ้

3.13.2. ประเภทของ
หลักทรัพยห์รือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอีื่นที่
จะลงทุนใน
ต่ำงประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพยสิ์นในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้
เทียบเทา่กับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ 
ที่ลงทุนต้องมคีุณสมบัติดงันี้...(...)  
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้  เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
 

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดังกล่าว
ต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสัญญาในประเทศที่มีหนว่ยงานก ากบัดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท์ี่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของ
บริษัทท่ีจัดตัง้และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกมัพชูา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS)เป็นต้น 
 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินตา่งประเทศทั่วไป 
1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่
     1.1 เงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก   
     1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
           1.2.1 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร  
           1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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           1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 
           1.2.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 
           1.2.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้
           1.2.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
           1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 
1.2.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
    1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ที่เป็นอตัราแลกเปล่ียน
เงิน              
     1.4 หน่วยลงทุนตา่งประเทศ (หน่วย CIS)  
     1.5 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.4 ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  
2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน
ในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน
มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 
การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ 
ต้องมคีุณสมบัติและหลักเกณฑใ์นการลงทุนดงันี ้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ
ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนท่ี 1 ข้อ 2.1-2.3  
2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เปน็ดังนี ้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
ก ากับดูแลด้านหลักทรัพยแ์ละตลาดซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS Operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับ
ดูแลท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 
3. ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุ้มครอง 
ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ  ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่ส านักงานก าหนด 
4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้อง
มีการจ ากดัการกู้ยมืไว้เฉพาะกรณีมีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี ้(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน 
CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับท่ีกองทุนรวม (investing 
Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศ
นั้น 
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 
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Fund) นั้น 
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 
MF (Investing fund) นั้น  
5. กรณทีี่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS 
ต่างประเทศซึง่ถกูลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใชก่องทุนทีม่ีลักษณะท านองเดยีวกับ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ท้ังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ 
ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนยีมที่เกีย่วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกลา่วไวใ้นหนังสือชี้ชวนด้วย 
 

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 
ของผู้รับฝากดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 
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ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
ดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 
underlying เป็นอัตราแลกเปล่ียนเงิน 
 

ในกรณีท่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างองิกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 
หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า  
 

ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนดีังกลา่ว 
ต้องเป็นที่ยอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายดว้ย 
 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
2.1 ได้ระบุเกีย่วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives กรณีเปน็ OTC derivatives ในตา่งประเทศ ต้องมคีู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชกิของ WFE 
2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
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3. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน 
(cover rule) 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 
ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน
ก าหนด 
4. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 
ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวตอ้งเป็นไปตามที่
ส านักงานก าหนด 
5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ 
บริษัทจัดการ ทราบทุกวันท่ี 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของบริษัทจัดการ ให้ค านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรม
ภายในวันท าการถัดไป 
5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives 
ให้บริษัทจดัการทราบทันที 
5.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได ้
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3.14. อตัรำส่วนกำร
ลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ 

(single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับ
แรกขึ้นไป 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade แต่ต่ ากว่า 2 อันดับ
แรก 

ไม่เกิน 35% 

3 3.1 หน่วย CIS  ไทย ไม่เกิน 10%  

3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
 

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี

ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ  

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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4.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินงาน
ของกองทุน) 

โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

5.1  เป็นตราสารหนี ้ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  

5.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

5.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized market หรือเทียบเท่า 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  

Benchmark + 5% 

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้  

6.1.1  เป็นตราสารหนี ้ 

6.1.2  มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade  

6.1.3   เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน  
benchmark + 5%  
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ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)  

6.1.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market 
หรือเทียบเท่า  

6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี  credit 
rating  อยู่ระดับ investment grade 

6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 6 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเปน็
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบรษิัท
ดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
group limit ของคู่สัญญา 
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ส่วนที ่3 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรอื securities lending หรือ derivatives) 

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
มีอายุโครงการ <1 ปี)  

-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 
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(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

5.1   ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET     
         และในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

5.2   ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
        ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขาย   

        หลักทรัพย์ต่างประเทศ 

5.3    ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับ 
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ  

5.4    ตราสารหนี้ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market 
หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญา
ใช้เงิน (P/N) 

ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 

6 derivatives 

hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกิน 
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 
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ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหนึ่ง กรณีที่ เป็นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวม
วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน  

< 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 

2 ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง 
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 
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ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและ
วันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบตัิ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน 
และวันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้าย
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ของระยะเวลา 5 วันท าการดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 
4 ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่ 
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3 
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุน แล้วแตก่รณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่มกีารแก้ไขจนเปน็ไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณทีี่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดมินั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
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4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการในเรือ่งดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงักลา่ว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถด าเนินการโดยวิธกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัจัดการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ท าใหม้ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งตอ่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ี
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 
2 ในส่วนน้ี 
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดสว่นการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการ
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ลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวิธกีารดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแตว่ันท่ี
สัดส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บงัคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเตมิ 
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ค ำจ ำกดัควำม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสยุโรป,ยุโรปพร็อพเพอร์ตี้, ไชน่า
,นิคเคอ ิ
โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสพลัสยุโรป, 
ยุโรปพร็อพเพอร์ตี้, ไชน่า, นิคเคอิ 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จ ากดั 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ทีบ่ริษัทจัดการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน 
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน 
นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 
วันท าการขาย หมายถึง ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่ 
สามารถขายหนว่ยลงทุนได้โดยสมบูรณ์ 
วันท าการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันท าการของบรษิัทจัดการ ซึ่งเปน็วันที่ 
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ ์
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ส่ังซื้อ หมายถึง ส่ังซื้อหน่วยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทุนภายหลัง
จากระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสกองทุนเปดิแอสเซทพลัสยุโรป, 
ยุโรปพร็อพเพอร์ตี้, ไชน่า, นิคเคอิ (…. ) 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตัง้กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง 
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อน า
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ตำมประกำศ 
ทน.87/2558 
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ผู้จองซื้อ หมายถงึ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้ส่ังซื้อ หมายถึง ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
หนังสือรับรองสิทธ ิหมายถงึ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีน 
หน่วยลงทุน เมื่อส้ินวันทีค่ านวณนั้น โดยค านวณมูลค่าหน่วยลงทนุเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ 
ทศนิยมตามหลักสากล 
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีปัดทศนยิมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
ราคาขายหนว่ยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนท่ี ใช้ค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทุน 
(ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนยิม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย 
ลงทุน (ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 
Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
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อ้างองิไทย (depositary receipt) 
หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปท่ี 
ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก 
เกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากจิการ 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง 
ตั้งแตว่ันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องจนถึงปัจจุบัน 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนท่ีมรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง 
หรือการจา่ยเงินซึง่มีมูลคา่เทา่กบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด 
จ านวนหน่วยลงทุน 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลักทรัพยจ์ัดตัง้ขึ้นและถอืหุ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ี จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจ ากัดนัน้ 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จ ากดั 
กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ภาวิชาชีพบัญชกี าหนดเกี่ยวกบัการจัดท างบการเงินรวม 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย 
ดอกเบีย้เงินให้กูย้ืมของสถาบันการเงิน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง
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สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนือ่งกับธุรกจิหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาต
และจดทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีัตถุประสงค ์
เพือ่ท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ก้ไข 
เพิม่เติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น
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ได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย 
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2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง
ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 
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 “บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ

จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ทีม่ีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
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ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
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3.  foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทนุน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี
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ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
organized  
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 
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“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 
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“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 
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“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเส่ียง
ในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 
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“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges  

3.4 กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ : 
กำรก ำหนดสัดส่วน
กำรลงทนุใน
ต่ำงประเทศ : 
ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทนุในต่ำงประเทศ : 

FIF (ลงทุนโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลคา่
ทรัพย์สินสุทธ)ิ 
 
 
 
 
 

กองทุนที่ลงทุนแบบมคีวามเส่ียงทั้งในและตา่งประเทศ 

ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตา่งประเทศ 

 
 

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 

3.13.1. ประเภทของ
หลักทรัพยห์รือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอีื่นที่
จะลงทุนในประเทศ : 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใด ตามที่

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแตใ่นกรณทีี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย 
(.............................................................) 
 

เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธิี

อื่น 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารหนี้ 

            1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบตัร             

            1.2.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

            1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

            1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

            1.2.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นกู ้

            1.2.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เปน็พันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

            1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มลัีกษณะท านองเดียวกับตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 

1.2.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

     1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี ้

            1.3.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

            1.3.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย ์

            1.3.3 อัตราดอกเบี้ย 

            1.3.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 

            1.3.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

            1.3.6 ทองค า 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพ่ือ Hedging และ EPM)  

17 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            1.3.7 น้ ามันดิบ 

            1.3.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเปน็สินค้าหรือตัวแปร

ตาม 1.3.1 – 1.3.7 หรือ 1.3.10  

            1.3.9 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.3.8 

            1.3.10 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด      

     1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

     1.5 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending)            

     1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS)       

     1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.6 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ

ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน

ในตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน

มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี

กฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 
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หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ

หลักเกณฑใ์นการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ

ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 

สามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 

fund) นั้น  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 

MF (investing fund) นั้น 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง

ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ช่กองทุนรวมฟดีเดอร ์
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ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้

ตามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) 

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.) 

1.3 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) 
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1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

1.5 บริษัทประกันภัย 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1.7 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทนุฟ้ืนฟู) 

1.8 นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วนัรับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอยา่ง

หน่ึงดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ 
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หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหนี้ดงักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่

เทยีบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสาร

หน้ี หรือท่ีมีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดย

ตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บรษิัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo 

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม

ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไป
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ตามสมการการ ค านวณตามวิธีการดังนี ้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  

ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์

หรือตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดงันี ้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + 

discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 

4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คูสั่ญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ให้แกก่องทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ

หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว

ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อลดลงกวา่สมการใน 

4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) 

เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ า

กว่า และมกีารก าหนดเรื่องดังกลา่วไวใ้นสัญญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปจัจัย

ความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการตาม 

4.4.2 ก็ได ้

4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้
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4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo 

จนถึงวันทีม่ีการค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo  

ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ับคู่สญัญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถ

บังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือ

ทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6 discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านงึถงึ

ปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแลว้ 
 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ 

SBL โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมตอ้ง

เป็นบุคคลดงันี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2 ธปท. 

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 

1.7 บล. 
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1.8 บริษัทประกันชวีิต 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิติบุคคลอืน่ตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้

3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน

นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ได้เห็น 

3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
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3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน

หลักทรัพย์ให้แกก่องทุน  

3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก

หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้

ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 

ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน

ทรัพย์สินดังนี ้

3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น

เป็นผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่

วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 

อย่างใดดังนี ้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 
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rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญ

ของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายมืและใหย้ืมหลักทรัพย์และ

หลักประกันในธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลักทรัพย ์
 

ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 

underlying อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างดงันี ้

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนกีลุ่มหลักทรัพย์ 

1.3 อัตราดอกเบีย้ 

1.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 

1.5 เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  

1.6 ทองค า 

1.7 น้ ามันดิบ 

1.8 ดัชนกีลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสินคา้หรือตัวแปรตาม 1.1-

1.7 หรือ 1.10  
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1.9 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.8 

1.10 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด      

ในกรณีท่ี สัญญาซื้อขายลว่งหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 

หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา

ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ 

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า ตัว

แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงักล่าว ต้อง

เป็นที่ยอมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย  
 

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1 กองทุนได้ระบเุกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ 

derivatives ที่จะลงทุนไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  

2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 

สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี

สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
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3.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนตีาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี

ลักษณะดงันี ้

3.1 เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธกีารค านวณไว้อยา่งชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูล

ของ underlying หรือปัจจัยตา่งๆ ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดัชนีให้

เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ

ปัจจัยดงักลา่วต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระด้วย 

3.2 เป็นดชันีที่มีลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึง

ดังนี ้
3.2.1.1  ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก < 20% ของน้ าหนักทั้งหมด 

3.2.1.2  ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ าหนัก < 35% ของน้ าหนักทั้งหมด ใน

กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่

ก าหนดใน 3.2.1.1 

           การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน า

องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบมาพิจารณา 

3.2.2  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ หรือ

เป็นดัชนีราคาทองค าหรือน้ ามันดิบ 

3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเงือ่นไขครบถ้วนดังนี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทุนได้

โดยตรง 
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3.2.3.2  เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนใน

ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit 

ของกองทุนนั้น 
3.3  เป็นดัชนีท่ีได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ีความนา่เชื่อถือและท าหน้าที่ได้อยา่ง

อิสระจาก บลจ.  ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกลา่วเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  

บลจ. น้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพด้วย 

3.4  มีการแสดงดชันีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านส่ือที่มีการเสนอ

ข้อมูลอย่างทันเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินคา้โภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตวัแปร

อย่างหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอย่างดังนี้ 

3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (futures price) 

ของสินค้าโภคภัณฑ ์

3.5.2  ดัชนีสินคา้โภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง3.5.3  ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่อ้างอิงกับดชันีสินค้าโภคภัณฑต์าม 3.5.2 

3.6  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดชันีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างองิ

จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณ

จากราคาสินค้าและบริการท่ี บลจ. แสดงใหเ้ห็นได้วา่วิธกีารค านวณของผู้พัฒนา

ดัชนีดงักล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 
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4. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover 

rule)  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน

จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 

ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน

ก าหนด 

5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับ

ทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่

ส านักงานก าหนด 

6. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ 

บริษัทจัดการทราบทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวัน

ดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บริษัทจัดการให้ค านวณและแจง้มูลค่ายตุิธรรม

ภายในวันท าการถัดไป 

6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี

นัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives 

ให้บริษัทจดัการทราบทันที 

6.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ

ร้องขอได ้
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7. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  

บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้  

7.1 เขา้เป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น  

7.2 เขา้เป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ

เทียบเคยีงกับธุรกรรมอยา่งหน่ึงอย่างใด ดงันี้      

      7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกันความเส่ียง

ด้านเครดิตทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน

ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพัน

ที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ

มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบก าหนดทันที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit 

event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบก าหนดตามปกติ) ท้ังนี้ ไม่ว่า obligation จะมี

เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย

รายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเส่ียงมีหน้าทีช่ าระหนีเ้มื่อเกิด credit event 

ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ

เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม obligation 

ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ

ก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 

Credit Default Swap)  
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       7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน

ความเส่ียงของสินทรัพย์อา้งองิที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจาก

สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะจา่ยผลตอบแทนใน

อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนท่ี

ลดลง (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการท่ีผู้ซื้อประกัน

ความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุติธรรมของ

สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบ

ก าหนดสัญญา (กรณีไมเ่กิด credit event)  

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and 

Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลักษณะดงันี้  

7.3.1 มีผลใช้บงัคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยห์รือกฎหมายอื่น  

7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธทิี่ก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเส่ือมเสียไป  

7.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายให้แกคู่่สัญญา 

3.13.2. ประเภทของ
หลักทรัพยห์รือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอีื่นที่
จะลงทุนใน
ต่ำงประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพยสิ์นในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้
เทียบเทา่กับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ 
ที่ลงทุนต้องมคีุณสมบัติดงันี้...(...)  
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้  เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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เหน็ชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
 

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดังกล่าว
ต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสัญญาในประเทศที่มีหนว่ยงานก ากบัดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท์ี่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของ
บริษัทท่ีจัดตัง้และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกมัพชูา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS)เป็นต้น 
 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินตา่งประเทศทั่วไป 
1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่
     1.1 เงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก   
     1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
           1.2.1 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร  
           1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
           1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 
           1.2.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 
           1.2.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้
           1.2.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
           1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 
1.2.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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      1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี ้
            1.3.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
            1.3.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย ์
            1.3.3 อัตราดอกเบี้ย 
            1.3.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
            1.3.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
            1.3.6 ทองค า 
            1.3.7 น้ ามันดิบ 
            1.3.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเปน็สินค้าหรือตัวแปร
ตาม 1.3.1 – 1.3.7 หรือ 1.3.10  
            1.3.9 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.3.8 
            1.3.10 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด    
    1.4 หน่วยลงทุนต่างประเทศ (หน่วย CIS) 
    1.5 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.4 ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  
2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน
ในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน
มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 
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การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ 
ต้องมคีุณสมบัติและหลักเกณฑใ์นการลงทุนดงันี ้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ
ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนท่ี 1 ข้อ 2.1-2.3  
2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เปน็ดังนี ้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
ก ากับดูแลด้านหลักทรัพยแ์ละตลาดซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS Operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับ
ดูแลท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 
3. ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุ้มครอง 
ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ  ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่ส านักงานก าหนด 
4. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้อง
มีการจ ากดัการกู้ยมืไว้เฉพาะกรณีมีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี ้(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน 
CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่กองทุนรวม (investing 
Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศ
นั้น 
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4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 
Fund) นั้น 
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 
MF (Investing fund) นั้น  
5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS 
ต่างประเทศซึง่ถกูลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใชก่องทุนทีม่ีลักษณะท านองเดยีวกับ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ท้ังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ 
ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนยีมที่เกีย่วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกลา่วไวใ้นหนังสือชี้ชวนด้วย 
 

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 
ของผู้รับฝากดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
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8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 
 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
ดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 
underlying อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างดงันี ้
1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนกีลุ่มหลักทรัพย์ 
1.3 อัตราดอกเบีย้ 
1.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
1.5 เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
1.6 ทองค า 
1.7 น้ ามันดิบ 
1.8 ดัชนกีลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสินคา้หรือตัวแปรตาม 1.1 – 
1.7 หรือ 1.10  
1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.8 
1.10 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด      

ในกรณีท่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างองิกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 
หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า  
ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนดีังกลา่ว 
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ต้องเป็นที่ยอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายดว้ย 
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
2.1 ได้ระบุเกีย่วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives กรณีเปน็ OTC derivatives ในตา่งประเทศ ต้องมคีู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชกิของ WFE 
2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
3.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนตีาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี
ลักษณะดงันี ้
3.1 เป็นดชันีท่ีมีการก าหนดวิธกีารค านวณไว้อยา่งชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูล
ของ underlying หรือปัจจัยตา่งๆ ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดัชนีให้
เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ
ปัจจัยดงักลา่วต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระด้วย 
3.2 เป็นดชันีที่มีลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึง
ดังนี ้
3.2.1.1  ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก < 20% ของน้ าหนักทั้งหมด 
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3.2.1.2  ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ าหนัก < 35% ของน้ าหนักทั้งหมด ใน
กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่
ก าหนดใน 3.2.1.1 
           การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน า
องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบมาพิจารณา 
3.2.2  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ หรือ
เป็นดัชนีราคาทองค าหรือน้ ามันดิบ 
3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเงือ่นไขครบถ้วนดังนี้ 
3.2.3.1  เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทุนได้
โดยตรง 
3.2.3.2  เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit 
ของกองทุนนั้น 
3.3  เป็นดัชนีท่ีได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ีความนา่เชื่อถือและท าหน้าที่ได้อยา่ง
อิสระจาก บลจ.  ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกลา่วเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  
บลจ. น้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 
3.4  มีการแสดงดชันีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านส่ือที่มีการเสนอ
ข้อมูลอย่างทันเหตกุารณ์ 
3.5  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินคา้โภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตวัแปร
อย่างหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอย่างดังนี้ 
3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (futures price) 
ของสินค้าโภคภัณฑ ์
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3.5.2  ดัชนีสินคา้โภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง3.5.3  ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่อ้างอิงกับดชันีสินค้าโภคภัณฑต์าม 3.5.2 
3.6  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดชันีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิง
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณ
จากราคาสินค้าและบริการท่ี บลจ. แสดงใหเ้ห็นได้วา่วิธกีารค านวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงักล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 
4. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน 
(cover rule) 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 
ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน
ก าหนด 
5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 
ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวตอ้งเป็นไปตามที่
ส านักงานก าหนด 
6. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ 
บริษัทจัดการ ทราบทุกวันท่ี 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของบริษัทจัดการ ให้ค านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรม
ภายในวันท าการถัดไป 
6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-EUROPE,EUPROP,CHINA,NKY225 (Feeder, มี derivatives เพ่ือ Hedging และ EPM)  

41 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
นัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives 
ให้บริษัทจดัการทราบทันที 
6.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได ้
7. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้  
7.1 เขา้เป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น  
7.2 เขา้เป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ
เทียบเคยีงกับธุรกรรมอยา่งหน่ึงอย่างใด ดงันี้      
      7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกันความเส่ียง
ด้านเครดิตทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบก าหนดทันที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit 
event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบก าหนดตามปกติ) ท้ังนี้ ไม่ว่า obligation จะมี
เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกิด credit event 
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม obligation 
ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ
ก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap)  
       7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน
ความเส่ียงของสินทรัพย์อา้งองิที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจาก
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สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะจา่ยผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนท่ี
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการท่ีผู้ซื้อประกัน
ความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบ
ก าหนดสัญญา (กรณีไมเ่กิด credit event)  
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลักษณะดงันี้  
7.3.1 มีผลใช้บงัคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยห์รือกฎหมายอื่น  
7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธทิี่ก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเส่ือมเสียไป  
7.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายให้แกคู่่สัญญา 
 

3.14. อตัรำส่วนกำร
ลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม : 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
 
 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ 

(single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับ
แรกขึ้นไป 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade แต่ต่ ากว่า 2 อันดับ
แรก 

ไม่เกิน 35% 

3 3.1 หน่วย  CIS  ไทย ไม่เกิน 10%  

3.2 หน่วย  CIS ต่างประเทศ ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

4.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินงาน
ของกองทุน) 

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี

ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

5.1  เป็นตราสารหนี ้ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 
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ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  

5.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

5.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized market หรือเทียบเท่า 

(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  
Benchmark + 5% 

6 ทรัพย์สินดังนี้  
 

6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้  

6.1.1  เป็นตราสารหนี ้ 

6.1.2  มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade  

6.1.3   เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)  

6.1.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน  
benchmark + 5%  
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หรือเทียบเท่า  

6.2 ธุรกรรมดังนี้ที่คู่สัญญามี  credit 
rating  อยู่ระดับ investment grade 

6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 6 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเปน็
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบรษิัท
ดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
group limit ของคู่สัญญา 
 
ส่วนที ่3 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
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1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรอื securities lending หรือ derivatives) 

มีอายุโครงการ <1 ปี)  
-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดังนี้ (total SIP) ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 
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5.1   ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET     
         และในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

5.2   ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
        ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขาย   

        หลักทรัพย์ต่างประเทศ 

5.3    ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับ 
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ  

5.4    ตราสารหนี้ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market 
หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญา
ใช้เงิน (P/N) 

6 derivatives 

6.1 hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกิน 
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 6.2 non – hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง 

Global 
exposure 
limit 

OTC 
derivatives  
limit 

  กรณีกองทุน
ไม่มีการ
ลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จ ากัด net 
exposure  
ที่เกิดจาก
การลงทุนใน 

ไม่เกิน 25%
ของ NAV 
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derivatives 
โดยต้องไม่
เกิน 100% 
ของ NAV 

 
ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหนึ่ง กรณีที่ เป็นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวม
วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน  

< 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 

2 ตราสารหนี้   ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง 
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 
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ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและ
วันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบตัิ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน 
และวันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้าย
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ของระยะเวลา 5 วันท าการดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 
4 ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่ 
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3 
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุน แล้วแตก่รณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่มกีารแก้ไขจนเปน็ไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดมินั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
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4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการในเรือ่งดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงักลา่ว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถด าเนินการโดยวิธกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัจัดการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ท าใหม้ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งตอ่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ี
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 
2 ในส่วนน้ี 
2. ในกรณทีี่การลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดสว่นการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการ
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ลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวิธกีารดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแตว่ันท่ี
สัดส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บงัคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเตมิ 
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กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสออยล์ 
โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสพลัสออยล์ 

บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จ ากดั 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์หมายถงึ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ตัวแทน ตัวแทนสนับสนุน หมายถึง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ทีบ่ริษัทจัดการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน 
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน 
นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 
วันท าการขาย หมายถึง ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่ 
สามารถขายหนว่ยลงทุนได้โดยสมบูรณ ์
วันท าการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันท าการของบรษิัทจัดการ ซึ่งเปน็วันที่ 
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ ์
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ส่ังซื้อ หมายถึง ส่ังซื้อหน่วยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทุนภายหลัง
จากระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ผู้จองซื้อ หมายถงึ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้ส่ังซื้อ หมายถึง ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสออยล์ (…. ) 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตัง้กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง 
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อน า
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ตำมประกำศ 
ทน.87/2558 
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หนังสือรับรองสิทธิหมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีน 
หน่วยลงทุน เมื่อส้ินวันทีค่ านวณนั้น โดยค านวณมูลค่าหน่วยลงทนุเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ 
ทศนิยมตามหลักสากล 
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีปัดทศนยิมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
ราคาขายหนว่ยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนท่ี ใช้ค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทุน 
(ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนยิม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย 
ลงทุน (ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีเ่กิดจากหลักทรัพย์
อ้างองิไทย (depositary receipt) 
หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดย

Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
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บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปท่ี 
ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก 
เกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากจิการ 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง 
ตั้งแตว่ันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องจนถึงปัจจุบัน 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนท่ีมรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง 
หรือการจา่ยเงินซึง่มีมูลคา่เทา่กบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด 
จ านวนหน่วยลงทุน 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลักทรัพยจ์ัดตัง้ขึ้นและถอืหุ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ี จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจ ากัดนัน้ 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จ ากดั 
กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ภาวิชาชีพบัญชกี าหนดเกี่ยวกบัการจัดท างบการเงินรวม 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย 
ดอกเบีย้เงินให้กูย้ืมของสถาบันการเงิน 
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนือ่งกับธุรกจิหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาต
และจดทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีัตถุประสงค ์

ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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เพือ่ท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ก้ไข 
เพิม่เติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
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1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย 

2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง
ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
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ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
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 รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี

งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ทีม่ีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
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กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

3.  foreign REIT 
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“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทนุน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
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ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
organized  
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 

“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 
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“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  
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“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพ่ือ Hedging และ EPM)  

13 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 

“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 
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“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเส่ียง
ในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
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Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges  

3.5 กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ : 
กำรก ำหนดสัดส่วน
กำรลงทนุใน
ต่ำงประเทศ : 
ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทนุในต่ำงประเทศ : 

FIF (ลงทุนโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลคา่
ทรัพย์สินสุทธ)ิ 
 
 
 
 
 

กองทุนที่ลงทุนแบบมคีวามเส่ียงทั้งในและตา่งประเทศ 

ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตา่งประเทศ 

 
 

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 

3.6.1. ประเภทของ
หลักทรัพยห์รือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอีื่นที่
จะลงทุนในประเทศ : 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใด ตามที่

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแตใ่นกรณทีี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย 
(.............................................................) 
 

เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธิี

อื่น 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารหนี้ 

            1.2.1 ตราสารภาครัฐไทย อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง              

            1.2.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

            1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

            1.2.4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)     

            1.2.5 ตราสารหนี้อื่นที่มลัีกษณะท านองเดียวกับตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 

1.2.4 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

     1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เป็นอัตราแลกเปล่ียน

เงิน      

     1.4 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.3 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด             

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ

ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน
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ในตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน

มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี

กฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า

ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 

หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ

หลักเกณฑใ์นการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ

ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 

สามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นั้น 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
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เป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 

fund) นั้น  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 

MF (investing fund) นั้น 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง

ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ช่กองทุนรวมฟดีเดอร ์

 

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 
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ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 

underlying เป็นอัตราแลกเปล่ียนเงิน 

ในกรณีท่ี สัญญาซื้อขายลว่งหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 

หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา

ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ 

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า ตัว

แปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงักล่าว ต้อง

เป็นที่ยอมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย  
 

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1 กองทุนได้ระบเุกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ 

derivatives ที่จะลงทุนไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  

2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 

สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี

สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
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3. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover 

rule)  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน

จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 

ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน

ก าหนด 

4. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับ

ทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่

ส านักงานก าหนด 

5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

5.1 ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ 

บริษัทจัดการทราบทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวัน

ดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บริษัทจัดการใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายตุิธรรม

ภายในวันท าการถัดไป 

5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี

นัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives 

ให้บริษัทจดัการทราบทันที 
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5.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ

ร้องขอได ้

3.6.2 ประเภทของ
หลักทรัพยห์รือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอีื่นที่
จะลงทุนใน
ต่ำงประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพยสิ์นในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้
เทียบเทา่กับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ 
ที่ลงทุนต้องมคีุณสมบัติดงันี้...(...)  
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้  เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
 

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดังกล่าว
ต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสัญญาในประเทศที่มีหนว่ยงานก ากบัดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท์ี่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของ
บริษัทท่ีจัดตัง้และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกมัพชูา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS)เป็นต้น 
 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินตา่งประเทศทั่วไป 
1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่
     1.1 เงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก   
      1.2 ตราสารทุนตา่งประเทศ 
           1.2.1 หุ้น 
           1.2.2 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
     1.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
           1.3.1 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร  
           1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
           1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 
           1.3.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 
           1.3.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้
           1.3.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
           1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 - 
1.3.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   
   1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี ้
            1.4.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 
            1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย ์
            1.4.3 อัตราดอกเบี้ย 
            1.4.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
            1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
            1.4.6 ทองค า 
            1.4.7 น้ ามันดิบ 
            1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเปน็สินค้าหรือตัวแปร
ตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.9  
            1.4.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8 
            1.4.10 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด    
    1.5 หน่วยลงทุนต่างประเทศ (หน่วย CIS)  
    1.6 หน่วย property ต่างประเทศ 
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    1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.6 ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  
2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน
ในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน
มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 
การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ 
ต้องมคีุณสมบัติและหลักเกณฑใ์นการลงทุนดงันี ้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ
ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนท่ี 1 ข้อ 2.1-2.3  
2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เปน็ดังนี ้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
ก ากับดูแลด้านหลักทรัพยแ์ละตลาดซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
2.2 CIS Operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับ
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ดูแลท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 
3. ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุ้มครอง 
ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ  ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่ส านักงานก าหนด 
4. ในกรณเีป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้อง
มีการจ ากดัการกู้ยมืไว้เฉพาะกรณีมีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี ้(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน 
CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่กองทุนรวม (investing 
Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศ
นั้น 
 
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 
Fund) นั้น 
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 
MF (Investing fund) นั้น  
5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS 
ต่างประเทศซึง่ถกูลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใชก่องทุนทีม่ีลักษณะท านองเดยีวกับ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ท้ังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ 
ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนยีมที่เกีย่วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกลา่วไวใ้นหนังสือชี้ชวนด้วย 
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ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 
ของผู้รับฝากดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 
 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
ดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 
underlying อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างดงันี ้
1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนกีลุ่มหลักทรัพย์ 
1.3 อัตราดอกเบีย้ 
1.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
1.5 เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
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1.6 ทองค า 
1.7 น้ ามันดิบ 
1.8 ดัชนกีลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสินคา้หรือตัวแปรตาม 1.1 – 
1.7 หรือ 1.10  
1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.8 
1.10 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด      

ในกรณีท่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างองิกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 
หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า  
ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนดีังกลา่ว 
ต้องเป็นที่ยอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายดว้ย 
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
2.1 ได้ระบุเกีย่วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives กรณีเปน็ OTC derivatives ในตา่งประเทศ ต้องมคีู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึง่เป็นนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชกิของ WFE 
2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
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สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
3.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนตีาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี
ลักษณะดงันี ้
3.1 เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธกีารค านวณไว้อยา่งชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูล
ของ underlying หรือปัจจัยตา่งๆ ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดัชนีให้
เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ
ปัจจัยดงักลา่วต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระด้วย 
3.2 เป็นดชันีที่มีลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึง
ดังนี ้
3.2.1.1  ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก < 20% ของน้ าหนักทั้งหมด 
3.2.1.2  ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ าหนัก < 35% ของน้ าหนักทั้งหมด ใน
กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่
ก าหนดใน 3.2.1.1 
           การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน า
องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบมาพิจารณา 
3.2.2  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ หรือ
เป็นดัชนีราคาทองค าหรือน้ ามันดิบ 
3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเงือ่นไขครบถ้วนดังนี้ 
3.2.3.1  เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทุนได้
โดยตรง 
3.2.3.2  เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit 
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ของกองทุนนั้น 
3.3  เป็นดัชนีท่ีได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ีความนา่เชื่อถือและท าหน้าที่ได้อยา่ง
อิสระจาก บลจ.  ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกลา่วเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  
บลจ. น้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 
3.4  มีการแสดงดชันีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านส่ือที่มีการเสนอ
ข้อมูลอย่างทันเหตกุารณ์ 
3.5  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินคา้โภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตวัแปร
อย่างหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอย่างดังนี้ 
3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (futures price) 
ของสินค้าโภคภัณฑ ์
3.5.2  ดัชนีสินคา้โภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง3.5.3  ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่อ้างอิงกับดชันีสินค้าโภคภัณฑต์าม 3.5.2 
3.6  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดชันีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างองิ
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณ
จากราคาสินค้าและบริการท่ี บลจ. แสดงใหเ้ห็นได้วา่วิธกีารค านวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงักล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 
4. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินท่ีเพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน 
(cover rule) 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 
ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน
ก าหนด 
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5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 
ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับ
ทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวตอ้งเป็นไปตามที่
ส านักงานก าหนด 
6. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ 
บริษัทจัดการ ทราบทุกวันท่ี 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของบริษัทจัดการ ให้ค านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรม
ภายในวันท าการถัดไป 
6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives 
ให้บริษัทจดัการทราบทันที 
6.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได ้
7. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้  
7.1 เขา้เป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น  
7.2 เขา้เป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ
เทียบเคยีงกับธุรกรรมอยา่งหน่ึงอย่างใด ดงันี้      
      7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกันความเส่ียง
ด้านเครดิตทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพัน
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ที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบก าหนดทันที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit 
event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบก าหนดตามปกติ) ท้ังนี้ ไม่ว่า obligation จะมี
เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกิด credit event 
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม obligation 
ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ
ก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap)  
       7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน
ความเส่ียงของสินทรัพย์อา้งองิที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจาก
สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะจา่ยผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนท่ี
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการท่ีผู้ซื้อประกัน
ความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบ
ก าหนดสัญญา (กรณีไมเ่กิด credit event)  
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลักษณะดงันี้  
7.3.1 มีผลใช้บงัคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยห์รือกฎหมายอื่น  
7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธทิี่ก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซื้อขาย
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ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเส่ือมเสียไป  
7.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายให้แกคู่่สัญญา 

3.7. อัตรำสว่นกำร
ลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ 

(single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับ
แรกขึ้นไป 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade แต่ต่ ากว่า 2 อันดับ
แรก 

ไม่เกิน 35% 

3 3.1 หน่วย  CIS  ไทย ไม่เกิน 10%  

3.2 หน่วย  CIS ต่างประเทศ ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

4.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินงาน
ของกองทุน) 

ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

5.1  เป็นตราสารหนี ้ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  

5.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

5.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized market หรือเทียบเท่า 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  

Benchmark + 5% 

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย 
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรบั 
ผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
ตราสารทุนทีผู่้ออกตราสารอยู่ระหวา่ง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน  
benchmark + 5%  
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ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
 

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ 
จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายตา่งประเทศ 
ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์ ส าหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่
ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนนิการ
แก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
 

6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือ 
การจดทะเบียน ซ้ือขายตาม 6.1 
 

6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้  

6.4.1  เป็นตราสารหนี ้ 

6.4.2  มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade  

6.4.3   เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ด้รับอนุญาต
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ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)  

6.4.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market 
หรือเทียบเท่า  

6.5 หน่วยproperty ดังนี้  
6.5.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน 
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย ์
ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง      
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือ
ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 
6.5.2 หน่วย property ที่อยู่ใน 
ระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียน 
ซื้อขายตาม 6.5.1  
6.6 ธุรกรรม OTC derivatives ที่
คู่สัญญามี  credit rating  อยู่ระดับ 
investment grade 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 6 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 

 
 

 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-OIL (Feeder, ลงทุนหุ้นตปท, มี derivatives เพ่ือ Hedging และ EPM)  

35 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเปน็
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบรษิัท
ดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
group limit ของคู่สัญญา 
 
ส่วนที ่3 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ ง เงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
มีอายุโครงการ <1 ปี)  

-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
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วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

สัญญา ≥ 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

5.1   ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET     
         และในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

5.2   ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
        ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขาย   

        หลักทรัพย์ต่างประเทศ 

5.3    ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับ 
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ

ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 
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เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ  

5.4    ตราสารหนี้ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market 
หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน (B/E) และ ตั๋วสัญญา
ใช้เงิน (P/N) 

6 derivatives 

6.1 hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกิน 
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 6.2 non – hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง 

Global 
exposure 
limit 

OTC 
derivatives  
limit 

  กรณีกองทุน
ไม่มีการ
ลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จ ากัด net 
exposure  
ที่เกิดจาก
การลงทุนใน 
derivatives 
โดยต้องไม่
เกิน 100% 
ของ NAV 

ไม่เกิน 25%
ของ NAV 

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  
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1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหนึ่ง กรณีที่ เป็นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวม
วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน  

< 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 

2 ตราสารหนี้   ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง 
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย  infra ทั้งหมดของกองทนุ 
infra ที่ออกหน่วยนั้น 

ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและ
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วันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบตัิ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน 
และวันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันท าการดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 
4 ในส่วนน้ี 
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(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่ 
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3 
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุน แล้วแตก่รณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันที่มกีารแก้ไขจนเปน็ไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดมินั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบรษิัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
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ด าเนินการของบริษัทจดัการในเรือ่งดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงักลา่ว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถด าเนินการโดยวิธกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัจัดการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ท าใหม้ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งตอ่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ี
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 
2 ในส่วนน้ี 
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวิธกีารดงักล่าวต้องมี
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ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแตว่ันท่ี
สัดส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บงัคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเตมิ 
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ค ำจ ำกดัควำม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสสตาร ์9 

โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร ์9 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 
จ ากดั 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์หมายถงึ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ตัวแทนสนับสนุน หมายถงึ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ทีบ่ริษัทจัดการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน 
หน่วยลงทุนแล้วแต่กรณีของกองทุน 
นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 
วันท าการขาย หมายถึง ทุกวันท าการของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นวันที่ 
สามารถขายหนว่ยลงทุนได้โดยสมบูรณ ์
วันท าการรับซื้อคืน หมายถึง ทุกวันท าการของบรษิัทจัดการ ซึ่งเปน็วันที่ 
สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยสมบูรณ ์
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ส่ังซื้อ หมายถึง ส่ังซื้อหน่วยลงทนุในการเสนอขายหนว่ยลงทุนภายหลัง
จากระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 
ผู้จองซื้อ หมายถงึ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสกองทุนเปดิแอสเซทพลัสสตาร ์9 (…. ) 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตัง้กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง 
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อน า
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ตำมประกำศ 
ทน.87/2558 
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ผู้ส่ังซื้อ หมายถึง ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
หนังสือรับรองสิทธ ิหมายถงึ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีน 
หน่วยลงทุน เมื่อส้ินวันทีค่ านวณนั้น โดยค านวณมูลค่าหน่วยลงทนุเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ 
ทศนิยมตามหลักสากล 
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่า
หน่วยลงทุนท่ีปัดทศนยิมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ 
ราคาขายหนว่ยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนท่ี ใช้ค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุนบวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทุน 
(ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนยิม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย 
ลงทุน (ถ้าม)ี ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์กรุงเทพ 
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์
อ้างองิไทย (depositary receipt) 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 
Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
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หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดย
บริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ
 
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปท่ี 
ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก 
เกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากจิการ 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็น
ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง 
ตั้งแตว่ันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องจนถึงปัจจุบัน 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนท่ีมรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง 
หรือการจา่ยเงินซึง่มีมูลคา่เทา่กบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ 
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลด 
จ านวนหน่วยลงทุน 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลักทรัพยจ์ัดตัง้ขึ้นและถอืหุ้น
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นท่ี จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจ ากัดนัน้ 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน
จ ากดั 
กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี
ทีส่ภาวิชาชีพบัญชกี าหนดเกี่ยวกบัการจัดท างบการเงินรวม 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย 
ดอกเบีย้เงินให้กูย้ืมของสถาบันการเงิน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง
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สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนือ่งกับธุรกจิหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาต
และจดทะเบยีนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีัตถุประสงค ์
เพือ่ท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและทีแ่ก้ไข 
เพิม่เติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น
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ได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์

จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลาย
ราย 
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2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง
ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 
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“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ทีม่ีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
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ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
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3.  foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทนุน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี
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ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
  organized  
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 
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“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 
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“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities 
Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 
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“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเส่ียง
ในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพ่ือ EPM)  

15 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) 

“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges  
3.3 ลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑม์าตรฐาน 

(Specific Fund) 
-----  ให้สอดคลอ้ง

กับประกำศ 
ทน.87/2558 
ซึ่งไม่มี 
specific fund 
แล้ว  

3.4 กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ : 
กำรก ำหนดสัดส่วน
กำรลงทนุใน
ต่ำงประเทศ : 
ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทนุในต่ำงประเทศ : 

FIF (ลงทุนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) กองทุนที่ลงทุนแบบมคีวามเส่ียงทั้งในและตา่งประเทศ 

ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตา่งประเทศ 

 
79.00 

ปรับปรุง
ข้อมูลตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 
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3.13.1. ประเภทของ
หลักทรัพยห์รือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอีื่นที่
จะลงทุนในประเทศ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย อย่างตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใด ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ หรือผ่อน
ผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย 
(.............................................................) 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแตใ่นกรณทีี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ

เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธิี

อื่น 

 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารหนี้ 

           1.2.1 ตราสารภาครฐัไทย อาทิเช่น ตัว๋เงินคลัง พันธบัตร             

           1.2.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

           1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

           1.2.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 

           1.2.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้

           1.2.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

           1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 

1.2.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

     1.3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying เปน็อัตราแลกเปล่ียน

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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เงิน             

     1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

     1.5 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending)            

     1.6 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกีารลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน

สามารถลงทุนได้  

     1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.6 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ

ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน

ในตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน

มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี

กฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า

ยตุิธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 

หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและ

หลักเกณฑใ์นการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ

ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 

สามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund) นัน้ 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 

fund) นั้น  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 

MF (investing fund) นั้น 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่ง

ถูกลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ช่กองทุนรวมฟดีเดอร ์
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ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี ้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้

ตามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) 

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.) 

1.3 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) 
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1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

1.5 บริษัทประกันภัย 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

1.7 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (กองทนุฟ้ืนฟู) 

1.8 นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

 

 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วนัรับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอยา่ง

หน่ึงดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
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2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ 

หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหนี้ดงักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสาร

หน้ี หรือท่ีมีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดย

ตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บรษิัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo 

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี ้

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนาม



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพ่ือ EPM)  

22 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไป

ตามสมการการ ค านวณตามวิธีการดังนี ้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  

ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์

หรือตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดงันี ้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + 

discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 

4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คูสั่ญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ให้แกก่องทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ

หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว

ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อลดลงกวา่สมการใน 

4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) 

เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ า

กว่า และมกีารก าหนดเรื่องดังกลา่วไวใ้นสัญญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปจัจัย

ความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการตาม 
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4.4.2 ก็ได ้

4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo 

จนถึงวันที่มีการค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo  

ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ับคู่สญัญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถ

บังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือ

ทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6 discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านงึถงึ

ปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี้ 

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ 

SBL โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมตอ้ง

เป็นบุคคลดงันี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2 ธปท. 

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 
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1.7 บล. 

1.8 บริษัทประกันชวีิต 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้

3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน

นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ได้เห็น 

3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
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3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน

หลักทรัพย์ให้แกก่องทุน  

3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก

หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้

ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 

ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน

ทรัพย์สินดังนี ้

3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น

เป็นผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที ่TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่

วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 

อย่างใดดังนี ้
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3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญ

ของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายมืและใหย้ืมหลักทรัพย์และ

หลักประกันในธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลักทรัพย ์

 

ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 

underlying เป็นอัตราแลกเปล่ียนเงิน 

ในกรณีท่ี สัญญาซื้อขายลว่งหน้า (derivatives) อ้างอิงกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 

หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา

ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ 

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า  

ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนดีังกลา่ว 

ต้องเป็นที่ยอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายดว้ย  
 

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
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2.1 กองทุนได้ระบเุกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ 

derivatives ที่จะลงทุนไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมี

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  

2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 

สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี

สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
 

3. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover 

rule)  

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน

จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 

ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน

ก าหนด 

4. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับ

ทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่

ส านักงานก าหนด 
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5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ 

บริษัทจัดการทราบทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวัน

ดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บริษัทจัดการใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายตุิธรรม

ภายในวันท าการถัดไป 

5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี

นัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives 

ให้บริษัทจดัการทราบทันที 

5.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ

ร้องขอได ้

3.13.2. ประเภทของ
หลักทรัพยห์รือ
ทรัพย์สินอื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธอีื่นที่
จะลงทุนใน
ต่ำงประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพยสิ์นในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้
เทียบเทา่กับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ 
ที่ลงทุนต้องมคีุณสมบัติดงันี้...(...)  
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น 
หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้  เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
 

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดังกล่าว
ต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสัญญาในประเทศที่มีหนว่ยงานก ากบัดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท์ี่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของ
บริษัทท่ีจัดตัง้และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น ราชอาณาจักรกมัพชูา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS)เป็นต้น 
 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินตา่งประเทศทั่วไป 
1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่
     1.1 เงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก   
     1.2 ตราสารทุนต่างประเทศ 
           1.2.1 หุ้น 
           1.2.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants) 
            1.2.3 TSR                     
           1.2.4 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี  underlying เปน็หุ้นหรือ share 
warrants  
            1.2.5 ตราสารทุนอื่นที่มลัีกษณะท านองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.2.1 – 
1.2.4 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
     1.3 ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
           1.3.1 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ อาทิเช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร  
           1.3.2 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
           1.3.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 
           1.3.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 
           1.3.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้
           1.3.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
           1.3.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.3.1 - 
1.3.6 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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      1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่มี underlying ดังนี้  
            1.4.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
            1.4.2 หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย ์
            1.4.3 อัตราดอกเบี้ย 
            1.4.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
            1.4.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
            1.4.6 ทองค า 
            1.4.7 น้ ามันดิบ 
            1.4.8 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเปน็สินค้าหรือตัวแปร
ตาม 1.4.1 – 1.4.7 หรือ 1.4.10  
            1.4.9 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.4.8 
            1.4.10 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด    
    1.5 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรพัย์ (securities lending) 
    1.6 หน่วยลงทุนต่างประเทศ (หน่วย CIS) ของกองทุนที่มกีารลงทุนในทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้  
     1.7 หน่วย property ต่างประเทศ 
     1.8 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ต่างประเทศ 
     1.9 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
     ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนเป็นหุ้นโดยกองทุน
รวมได้รับหุ้นน้ันมา บริษัทจัดการต้องจ าหน่ายหุ้นท่ีได้มาภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ี
กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยในระหว่างชว่งระยะเวลาดงักล่าว มิให้ถือว่าบริษัท
จัดการมีการลงทุนในหุ้นดงักลา่ว   
     1.10 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 -1.9 ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ
ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  
2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุน
ในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียน
มือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 
การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกลา่วต้องอ้างองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตาม 
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

 

ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property ต่างประเทศ 
ต้องมคีุณสมบัติและหลักเกณฑใ์นการลงทุนดงันี ้
1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ
ตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไปในส่วนท่ี 1 ข้อ 2.1-2.3  
2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested Fund) ที่เปน็ดังนี ้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่
ก ากับดูแลด้านหลักทรัพยแ์ละตลาดซื้อขายหลักทรัพยซ์ึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
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2.2 CIS Operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับ
ดูแลท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 
3. ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุ้มครอง 
ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ  ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่ส านักงานก าหนด 
4. ในกรณีเปน็การลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้อง
มีการจ ากดัการกู้ยมืไว้เฉพาะกรณีมีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี ้(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน 
CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่กองทุนรวม (investing 
Fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศ
นั้น 
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing Fund) นั้น 
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing 
Fund) นั้น 
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ 
MF (Investing fund) นั้น  
5. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุน CIS 
ต่างประเทศซึง่ถกูลงทุน (invested MF) ต้องไม่ใชก่องทุนทีม่ีลักษณะท านองเดยีวกับ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ท้ังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานโดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการ 
ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนยีมที่เกีย่วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกลา่วไวใ้นหนังสือชี้ชวนด้วย 
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ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต่างประเทศต้องเป็นเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 
ของผู้รับฝากดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 
 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี้ 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ 
SBL โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมตอ้ง
เป็นบุคคลดงันี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 
1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 
1.2 ธปท. 
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1.3 กองทุนฟื้นฟ ู
1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 
1.5 ธพ. 
1.6 บง. 
1.7 บล. 
1.8 บริษัทประกันชวีิต 
1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 
1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืมต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 
3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม
หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้
3.1.1 เงินสด 
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ได้เห็น 
3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด
อย่างหน่ึงดงันี ้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 
rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
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3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
หลักทรัพย์ให้แกก่องทุน  
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ
ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก
หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 
3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้
ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 
ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 
3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 
3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีใน
ทรัพย์สินดังนี ้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่
วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น  
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 
อย่างใดดังนี ้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 
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rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 
3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 
4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญ
ของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายมืและใหย้ืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยมืและให้ยืมหลักทรัพย ์

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
ดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี 
underlying อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างดงันี ้
1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2 หลักทรัพย์หรือดัชนกีลุ่มหลักทรัพย์ 
1.3 อัตราดอกเบีย้ 
1.4 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
1.5 เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
1.6 ทองค า 
1.7 น้ ามันดิบ 
1.8 ดัชนกีลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสินคา้หรือตัวแปรตาม 1.1 – 
1.7 หรือ 1.10  
1.9 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.8 
1.10 underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนด      
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ในกรณีท่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) อ้างองิกับราคาของ สินค้า ตัวแปร 
หรือหลักทรัพย์อ้างองิ (underlying) ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบันหรือราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เท่านัน้ ทั้งนี้ ราคาของ
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) อื่นท่ีไม่ใชด่ัชน ีหรือ สินค้า  
ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนดีังกลา่ว 
ต้องเป็นที่ยอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายดว้ย 
 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
2.1 ได้ระบุเกีย่วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives กรณีเปน็ OTC derivatives ในตา่งประเทศ ต้องมคีู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชกิของ WFE 
2.3 ในกรณีท่ีจะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง 
สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มี
สิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
 

3.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนตีาม 1.8 – 1.9 ดัชนีดังกล่าวต้องมี
ลักษณะดงันี ้
3.1 เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธกีารค านวณไว้อยา่งชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูล
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ของ underlying หรือปัจจัยตา่งๆ ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดัชนีให้
เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือ
ปัจจัยดงักลา่วต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระด้วย 
3.2 เป็นดชันีที่มีลักษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึง
ดังนี ้
3.2.1.1  ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก < 20% ของน้ าหนักทั้งหมด 
3.2.1.2  ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ าหนัก < 35% ของน้ าหนักทั้งหมด ใน
กรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่
ก าหนดใน 3.2.1.1 
           การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน า
องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบมาพิจารณา 
3.2.2  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ หรือ
เป็นดัชนีราคาทองค าหรือน้ ามันดิบ 
3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเงือ่นไขครบถ้วนดังนี ้
3.2.3.1  เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทุนได้
โดยตรง 
3.2.3.2  เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit 
ของกองทุนนั้น 
 
3.3  เป็นดัชนีท่ีได้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่ีความนา่เชื่อถือและท าหน้าที่ได้อยา่ง
อิสระจาก บลจ.  ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกลา่วเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  
บลจ. น้ันต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมี
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ประสิทธิภาพด้วย 
3.4  มีการแสดงดชันีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านส่ือที่มีการเสนอ
ข้อมูลอย่างทันเหตกุารณ์ 
3.5  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินคา้โภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตวัแปร
อย่างหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอย่างดังนี้ 
3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (futures price) 
ของสินค้าโภคภัณฑ ์
3.5.2  ดัชนีสินคา้โภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง 
3.5.3  ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างองิกับดัชนีสินคา้โภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
3.6  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดชันีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างองิ
จากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณ
จากราคาสินค้าและบริการท่ี บลจ. แสดงใหเ้ห็นได้วา่วิธกีารค านวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดงักล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 

4. หลักเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน 
(cover rule) 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องใน
จ านวนทีเ่พียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives 
ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน
ก าหนด 
 
5. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 
ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับ
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ทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวตอ้งเป็นไปตามที่
ส านักงานก าหนด 
6. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ 
บริษัทจัดการ ทราบทุกวันท่ี 15 และสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวัน
ดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของบริษัทจัดการ ให้ค านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรม
ภายในวันท าการถัดไป 
6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมี
นัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝา่ยหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives 
ให้บริษัทจดัการทราบทันที 
6.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการ
ร้องขอได ้
7. หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้  
7.1 เขา้เป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น  
7.2 เขา้เป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือ
เทียบเคยีงกับธุรกรรมอยา่งหน่ึงอย่างใด ดงันี้      
      7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกันความเส่ียง
ด้านเครดิตทีเ่กี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพัน
ตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะ
มีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบก าหนดทันที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit 
event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบก าหนดตามปกติ) ท้ังนี้ ไม่ว่า obligation จะมี
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เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกิด credit event 
ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือ
เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม obligation 
ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ
ก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap)  
       7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน
ความเส่ียงของสินทรัพย์อา้งองิที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจาก
สินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะจา่ยผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามที่จะตกลงกัน และส่วนท่ี
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุตธิรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการท่ีผู้ซื้อประกัน
ความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบ
ก าหนดสัญญา (กรณีไมเ่กิด credit event)  
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลักษณะดงันี้  
7.3.1 มีผลใช้บงัคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กับกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยห์รือกฎหมายอื่น  
7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธทิี่ก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเส่ือมเสียไป  
7.3.3 ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายให้แกคู่่สัญญา 

3.14. อตัรำส่วนกำร บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น แก้ไขตำม
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ลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ เพือ่
เป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 
 
 
 

หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ 

(single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับ
แรกขึ้นไป 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade แต่ต่ ากว่า 2 อันดับ
แรก 

ไม่เกิน 35% 

3 3.1 หน่วย CIS  ไทย ไม่เกิน 10%  

3.2 หน่วย CIS ต่างประเทศ ไม่เกิน 25% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

4.1 มี credit rating  อยู่ในระดับ 
investment grade 

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี

ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้ credit rating 

ประกำศ 
ทน.87/2558 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-STAR9 (ลง ใน+ตปท. ,มี derivatives เพ่ือ EPM)  

43 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงิน
ฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินงาน
ของกองทุน) 

แบบ national scale) 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

5.1  เป็นตราสารหนี ้ หรือตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่
ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  

5.3  มี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

5.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized market หรือเทียบเท่า 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  

Benchmark + 5% 

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขาย 
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรบั 
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด 
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ 
ท าให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซื้อขาย ใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale) หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน  
benchmark + 5%  
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6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที ่
จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุ้นของบริษัท
ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์ ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไปของ 
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอน
การเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์างประเทศ) 
 
6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการ
จดทะเบียน ซ้ือขายตาม 6.1 
 

6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้  

6.4.1  เป็นตราสารหนี ้หรือ 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

6.4.2  มี credit rating อยู่ใน
ระดับ investment grade  

6.4.3   เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของ ธนาคารพาณิชย์
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ต่างประเทศทีไ่ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)  

6.4.4  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market 
หรือเทียบเท่า  

6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ 
investment grade 

6.6 หน่วยproperty ดังนี้  
6.6.1 หน่วย property ที่จดทะเบียน 
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย ์
ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหวา่ง            
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการ 
ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 
6.6.2 หน่วย property ที่อยู่ใน 
ระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียน 
ซื้อขายตาม 6.6.1  

6.7 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี  credit 
rating  อยู่ระดับ investment grade  
6.7.1 reverse repo 

6.7.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 6 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 
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ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเปน็
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบรษิัท
ดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนใน derivatives on organized exchange ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
group limit ของคู่สัญญา 
 
ส่วนที ่3 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพยส์ิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
มีอายุโครงการ <1 ปี)  

-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี  
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กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
ห รื อ  securities lending ห รื อ  derivatives) 
 

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

5.1   ตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET     
         และในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

5.2   ตราสารที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
        ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET และของตลาดซื้อขาย   

        หลักทรัพย์ต่างประเทศ 

5.3    ตราสารที่ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับ 
ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ

ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 
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เพิกถอนตราสารดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ  

 

5.4    ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ของ organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน 
(B/E) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

6 derivatives 

6.1 hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

ไม่เกิน 
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 6.2 non – hedging limit : การเข้าท าธุรกรรม derivatives  
ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง  

Global 
exposure 
limit  

OTC 
derivatives  
limit 

กรณีกองทุน
ไม่มีการ
ลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จ ากัด net 
exposure  
ที่เกิดจาก
การลงทุนใน 
derivatives 
โดยต้องไม่
เกิน 100% 
ของ NAV  

ไม่เกิน 25%
ของ NAV 

7 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  (ไม่รวมตราสาร Basel III) ไม่เกิน 20% 
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ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหนึ่ง กรณีที่ เป็นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวม
วายุภักษ์)ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน  

< 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 

2 ตราสารหนี้  หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ  
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย  infra ทั้งหมดของกองทนุ 
infra ที่ออกหน่วยนั้น 
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ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและ
วันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันทีเ่กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบตัิ
ระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแตก่รณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
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ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน 
และวันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้าย
ของระยะเวลา 5 วันท าการดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 
4 ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเ้งิน ตามข้อ 1 ในส่วนท่ี 3 
 
(ข) 90 วันนับแต่วันสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุน แล้วแตก่รณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีมกีารแก้ไขจนเปน็ไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการ
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ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มี
อยู่เดมินั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
 
4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 
2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินจิด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดย
ต้องค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการในเรือ่งดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงักลา่ว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถด าเนินการโดยวิธกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัจัดการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำม
กำรจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ท าใหม้ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งตอ่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ี
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
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หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 
2 ในส่วนน้ี 
2. ในกรณทีี่การลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดสว่นการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่
การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวิธกีารดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแตว่ันท่ี
สัดส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บงัคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเตมิ 
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ค ำจ ำกดัควำม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 11 
 
โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอ 
ตราสารหนี้ 11 
 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท 
พลัส จ ากัด  
 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทุน  
 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน  
 
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย  หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ 
กจ.9/2555 ว่าด้วยการก าหนดนยิามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนราย
ใหญ่ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถงึ บุคคลที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน
แล้วแต่กรณี ของกองทุน  

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดิแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 11…(….) 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่
สภาวิชาชีพบัญชกี าหนดให้จดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟื้นฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 

“กองทุนรวมเปดิ” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พันธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม
โครงการจัดตัง้กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง 
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม 
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภักษ์” กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุนรวมสึนาม”ิ กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์หลักเพื่อน า
เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ของกจิการท่ีได้รับความเสียหายโดยตรง
จากธรณีพิบัติที่เกดิขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547  ใน 6 จังหวดัภาคใต ้

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย (Accredited 
Investor Mutual Fund) 

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ข้อ 3.13, 3.14 
และตำม
ประกำศ ทน.
87/2558 
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นายทะเบยีน หมายถึง นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบัญชีของกองทุน  
 
วันท าการ หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  
 
วันท าการซื้อขายหนว่ยลงทุน หมายถงึ วันที่บริษัทจัดการก าหนดให้
เป็นวันท ารายการซื้อขายหนว่ยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะแจง้ให้
ทราบเป็นรอบๆ  
 
เสนอขายครั้งแรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
 
จองซื้อ หมายถึง จองซื้อหนว่ยลงทุนในการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้ง
แรก  
 
หนังสือรับรองสิทธิ หมายถงึ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดตามทะเบยีนหน่วย
ลงทุน เมื่อสิ้นวันท่ีค านวณนั้น โดยค านวณมูลคา่หน่วยลงทุนเป็น
ตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล  
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครั้งเดียวโดยถือ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน 
หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
ลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme)  ทั้งนี้ ไม่วา่กองทุนดังกลา่ว
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน FIF” กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign 
Investment Fund) 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก ่
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
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สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
ซึ่งจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษทัท่ีมีหุ้นจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถงึ บริษทัท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย  
ใบแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างองิไทย (depositary receipt)  
 
หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออก
โดยบริษัทจดทะเบียนและใชเ้พื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ 
 
ค าเสนอซื้อ หมายถึง ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไป
ที่ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องปฏิบัตติามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรพัย์เพื่อครอบง ากจิการ  
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้
เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันท่ี
ราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องจนถงึปัจจุบัน  
 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้
ซื้อหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนท่ีมีราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง หรือการ

รวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุน
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจัดตั้งในรูปบรษิัท 
ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดย
การเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็

ก าไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของ

กองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียง

เฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 
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จ่ายเงินซึ่งมมีูลค่าเท่ากับส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทุนท่ีไมถู่กต้อง
กับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วย
ลงทุน  
 
 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลักทรัพยจ์ัดตัง้ขึ้นและถอื
หุ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทจ ากดันั้น  
 
กิจการ หมายถึง บริษัททีม่ีหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ 
บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซื้อขายในศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัท
มหาชนจ ากดั  
 
กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญแ่ละบริษัทย่อยตามมาตรฐานการ
บัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม  
 
สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย
ดอกเบี้ยเงินให้กูย้ืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตและจดทะเบยีนกับส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อท าการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทท่ี
เกี่ยวกับการจัดการลงทุน  
 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทยีบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี ้
1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝาก

อิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะท านอง
เดียวกับเงินฝาก  

2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารออมสิน (กฎกระทรวงวา่ด้วยการรับฝาก
เงินประเภทสลากออมสินพิเศษ) 

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะที่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียง
ได้กับผู้ฝากสามารถเรยีกคืนเงินต้นจากคู่สัญญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ 
เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรา
เงินเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น
ได้   

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้
1.  ตั๋วเงินคลัง   



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทนุ ตปท.ไมม่ี hedging)   

5 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์ 
 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 
มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื้อรวมผลประโยชน์ท่ีกองทุนพงึได้รบั
จากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มกีารค านวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่ระทรวงการ

คลังหรือกองทุนฟื้นฟเูป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐั
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน 
แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทนุของสถาบัน
การเงินไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มี
การอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพยจ์ากผู้

เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย 
2.  มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่ง

ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์
ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลย
พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้
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เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดติฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พจิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ”่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการ
จัดท างบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจดัท าและเปดิเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มี
งบการเงินรวมใหพ้จิารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทนุ ตปท.ไมม่ี hedging)   

7 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
  

 
 

ปรากฏในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธ ิ
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์
อ้างองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ทีม่ีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทาง
การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและ

ให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับ
การยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทนุ ตปท.ไมม่ี hedging)   

8 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน่ใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับสังหารมิทรัพย์
ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมใน
ตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันท่ีออกหุ้นกู ้
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“B/E” ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ
ดัชนทีี่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของกองทนุน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS 

ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating 
Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้น
แต่ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 
5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความ
เส่ียงดา้นเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอกี
ฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี ้
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(credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดร้ับการประกัน
ความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม
ส าหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการช าระ
หน้ีตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย CRA ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
  organized 
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีาร
ลงทุนที่จะใช้ในการค านวณมูลคา่ของหลักทรัพย์
หรือตราสารนั้น 

“DW” ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ัดตัง้ขึ้นตาม 
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กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 
Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกจิการ โดย
การน าอตัราส่วนการลงทุนในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้
รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities 
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Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปใน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือ
คู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดับที่ใช้
เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กับทรัพย์สิน 
ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์าร
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
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ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม 
credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“organized market” ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้
เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน 

“OTC derivatives” derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“PF” กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการ
ค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 

“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
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agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse 
repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้
ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมินความเส่ียง
ในการผิดนดัช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) 
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“TSFC” บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

   
1.11 ลกัษณะกำรเสนอ
ขำย : 

 เสนอขายในไทย แก้ไขตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 

3.4 ประเภทกองทุนตำม
กำรลงทนุในต่ำงประเทศ 
: 
 
กำรก ำหนดสัดส่วนกำร
ลงทนุในต่ำงประเทศ : 
 
ร้อยละสูงสุดในกำร
ลงทนุในต่ำงประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในตา่งประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มคีวามเส่ียงตา่งประเทศ 

 
 
 
 
 
 

แก้ไขตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 
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3.13.1. ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่น หรือกำรหำดอกผลโดย
วิธีอืน่ที่จะลงทนุใน
ประเทศ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย อย่างตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรือมี
ไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใด 
ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทนุจะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม 
หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคตอีก
ด้วย (.............................................................) 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหา

ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด

ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม

ประเภทหรือลักษณะของหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

     1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   

     1.2 ตราสารหนี้ 

           1.2.1 ตราสารภาครฐัไทย อาทิเช่น ตัว๋เงินคลัง หรือ พันธบตัร  

           1.2.2  หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 

           1.2.3 ตั๋วแลกเงิน (B/E) 

           1.2.4 ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) 

           1.2.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู ้

           1.2.6 ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

           1.2.7 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.6 

ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

      1.3 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

      1.4 ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็น

ตราสารหนี ้         

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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      1.5 หน่วยลงทุน (หน่วย CIS) ของกองทุนอื่นที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน

สามารถลงทุนได้   

      1.6 ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน (ไมร่วมตราสาร Basel III)  

ทั้งนี้ หากมกีารใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนเป็นหุน้โดยกองทุนรวมได้รับ

หุ้นนั้นมา บริษัทจดัการต้องจ าหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีกองทุนรวม

ได้รับหุ้นน้ัน โดยในระหว่างชว่งระยะเวลาดงักล่าว มิใหถ้ือวา่บริษทัจัดการมีการลงทุนใน

หุ้นดังกล่าว   

      1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารตามข้อ 1.1 - 1.6 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ข้างต้น ต้องมีคุณสมบตัิของ 

ตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดังนี้  

2.1 ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุนใน

ตราสาร  

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงือ่นไขห้ามเปล่ียนมือแต่

กองทุนได้ด าเนินการใหม้ีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย

ก าหนด หรือมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้  

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบ 

การพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุตธิรรม 

โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอา้งองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือไดซ้ึ่งจดัท าตามหลักวิชาการอัน

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์

ในการลงทุนดังนี ้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรับ 

ตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1-2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมี

นโยบายการลงทุนดังนี ้ 

(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแทง่) 

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เปน็ประเภทและชนิดเดยีวกับที่ MF (investing fund) 

สามารถลงทุนได้ 

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF (investing fund)นั้น 

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป

ตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF (investing fund)นัน้  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF 

(investing fund) นั้น 

3. กรณีที่ MF ที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถกู

ลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ชก่องทุนรวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
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สถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1-9 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse Repo) 

การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑด์ังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตาม

กฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) 

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.) 

1.3 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ (บค.) 

1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

1.5 บริษัทประกันภัย 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
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1.7 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร

แห่งประเทศไทย (กองทุนฟื้นฟ)ู 

1.8 นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

2. ตราสารท่ีใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ

จัดตัง้ขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมอีายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับแต่

วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 B/E P/N ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วนัรับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึง

ดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating 

ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ

ที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอ้างอิงได้ซึง่มกีารเปดิเผยต่อสาธารณชน 

โดยตราสารหนี้ดงักลา่วต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือcredit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้
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2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมอีายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ 

หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึง่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสาร

หน้ีดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่

เทียบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะส้ันดังกลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วัน 

4. ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่บรษิัทจัดการต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo 

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2 ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกูย้ืมเงินในนามของกองทุน

รวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไปตาม

สมการการ ค านวณตามวธิีการดงันี้  

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))  

ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์หรือ

ตราสารตาม reverse repo  
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4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ดังนี ้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount 

rate)) 

4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 

4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คูสั่ญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ให้แกก่องทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ

หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว

ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อลดลงกวา่สมการใน 

4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือ 

ตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) เป็น

จ านวนไมเ่กิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากวา่ และ

มีการก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสัญญาซึง่ได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเส่ียง

ของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ด าเนนิการตาม 4.4.2 ก็ได ้

4.5 การค านวณมูลคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo 

จนถึงวันที่มีการค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo  

ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ับคู่สญัญารายเดยีวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถ

บังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือทรัพย์สิน
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ที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้าม)ี ของ ธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได ้

4.6 discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านงึถงึปัจจยั

ความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรพัย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุน ดังนี ้

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอกีฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหผู้้ประกอบธุรกิจ SBL 

โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยมื ผู้ยืมต้องเป็นบุคคล

ดังนี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 

1.2 ธปท. 

1.3 กองทุนฟื้นฟ ู

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย 

1.5 ธพ. 

1.6 บง. 

1.7 บล. 

1.8 บริษัทประกันชวีิต 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ (Non-retail PF) 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย ์
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3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืม

หลักทรัพย์โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี ้

3.1.1 เงินสด 

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพนั 

3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับ

แต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

3.1.5 B/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่ credit rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงันี ้

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.1.7 หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เปน็ผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์

ให้แก่กองทุน  

3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ

ด าเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจาก

หลักประกันดังกลา่วได้โดยพลัน 
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3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให ้

ไม่สามารถบงัคับตามหลักประกนัน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหน้ีตามข้อตกลง 

ในธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมูลคา่หลักประกัน ณ ส้ินวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรพัย์ที่ให้ยืม 

3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สิน

ดังนี ้

3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผู้

มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต ่

วันออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึง 

อย่างใดดังนี ้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 
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4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของ

สัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว์่า

ด้วยข้อก าหนดเกีย่วกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพยแ์ละหลักประกันใน

ธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลักทรพัย์ 

3.14. อตัรำส่วนกำร
ลงทนุในหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพย์สินอื่น เพื่อเปน็
ทรัพย์สินของกองทนุ
รวม : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน  
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
(..................................) 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลง
อัตราส่วนการลงทุน บริษัทจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ (single 

entity limit)  
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

กรณีที่เสนอขำยเฉพำะต่อผู้ลงทุนสถำบัน 
II และ 

ผู้ลงทุนรำยใหญ่ HNW 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1   กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 
อันดับแรกขึ้นไป  

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ 
investment grade แต่ต่ ากว่า 2 
อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

แก้ไขตำม
ประกำศ 
ทน.87/2558 
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3 หน่วย CIS ไม่เกิน 25% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินงาน
ของกองทุน) 

ไม่เกิน 25% 

 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

5.1  เป็นตราสารหนี ้หรือ ตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุนที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รบั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เสนอขายในประเทศไทย  

5.3  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ 
organized  market  หรือเทียบเท่า 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 25% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน  

benchmark + 5% 

6 ทรัพย์สินดังนี ้

6.1  ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้  

6.1.1  เป็นตราสารหนี ้หรือ 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

6.1.2  เป็นตราสารที่ผู้ออกจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศหรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
สาขาของธนาคารพาณิชย์

ไม่เกินอัตราดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า  

(1) 25% หรือ 

(2) น้ าหนักของทรัพยส์ินใน benchmark + 
5%  
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ต่างประเทศทีไ่ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย)  

6.1.3  เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ
ของ organized market 
หรือเทียบเท่า  

6.2 reverse repo 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 
1 – ข้อ 6 (SIP) 

ไม่เกิน 5% 

 ส่วนที่ 2 : อัตรำสว่นกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่ใน
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ัญญาใน 

ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ 
แล้วแต ่อัตราใดจะสูงกว่า  
(1) 25% หรือ  
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน  

ใน benchmark + 10%  

 
 

ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา ดังนี้ 

-  ทุกประเภทรวมกันไม่
เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี (หรือในรอบอายุ
กองทุนส าหรับกองทุนที่
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1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทุน 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 

(ไ ม่รวมถึ งเงินฝากหรื อตราสารเที ยบเท่ า เงิ นฝากที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการด าเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่
กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

 

มีอายุโครงการ <1 ปี)  
-   อัตราขา้งตน้ไม่ใช้กบั
กองทุนที่อายุโครงการ
หรืออายุสญัญาคงเหลือ 
≤ 6 เดือน ทั้งนี ้เฉพาะ
กองทุนที่มีอายุทั้ง
โครงการหรือ อายุทั้ง
สัญญา ≥ 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี้ 

2.1  ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน 

2.3   total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน (B/E) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือ
รอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 
25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 
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5 ตราสารดังนี้ (total SIP) 

ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ 
organized market หรือเทียบเท่าแต่ไม่รวม ตั๋วแลกเงิน (B/E) 
และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 

ทุกประเภทรวมกัน  
ไม่เกิน 15% 

6 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ไม่เกิน 20% 

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน 
(Concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 ตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ  
 ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ของ 
ผู้ออกรายนั้น (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) 

หมายเหตุ : 

มูลค่าหนี้สินรวม (total liability) ไม่ให้นับรวมรายการ
เจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และหนี้สินของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  ไม่เกิน 25% ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน
รวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องเป็น
หน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก 
และมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในวงกว้าง 
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ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคุณสมบตัิหรือกำรลงทนุ 
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนมีคุณสมบัติทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนและวันท่ี
ทรัพย์สินขาดคุณสมบตัิ และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันท าการถดัจากวันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนา
รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ(2) จ าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเปน็ส าคัญ แต่ต้องไม่เกินกวา่ 90 วนันับแต่วันท่ีทรัพย์สิน
นั้นขาดคุณสมบตัิระยะเวลา เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาด
คุณสมบัติมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษัท
จัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จ าหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปล่ียนแปลง
คุณสมบัติ แล้วแตก่รณี และให้จดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันท าการถดัจากวันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการ
ติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และ
วันท่ีการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท าการสุดท้ายของ
ระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม  

ชื่อย่อโครงการ : ASP-AIF11 (ไม่ลงทนุ ตปท.ไมม่ี hedging)   

32 

 หัวขอ้ / เร่ือง ข้อมูลเดิม แก้ไขเปน็ เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญแต่ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 
ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า 
เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ในส่วนท่ี 3(ข) 90 วันนับแต่วัน
สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม 
(3) (ก) 
(4) เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุน แล้วแตก่รณี และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันท าการถดัจากวันท่ีมกีารแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน 
การลงทุนนั้น 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามกีรณี
ดังต่อไปน้ี จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัตใิห้
เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม 
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่
เดิมนั้น 
(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
4. ในกรณีที่มเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการ
แก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือ
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บริษัทจัดการมคีวามเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดลุยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเปน็ส าคัญและต้องสง่รายงานเกีย่วกับการด าเนินการของ
บริษัทจัดการในเรื่องดังกลา่วต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทนุและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขใหเ้ปน็ไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวใหก้ับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถ
ด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนนิกำรเมื่อกำรลงทนุไม่เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำร
จัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่
ท าให้มกีารลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีไมเ่ป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บรษิัทจัดการ 
(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือ
ด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในข้อ 2 ใน
ส่วนน้ี 
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน ให้บริษัทจดัการด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว 
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ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การ
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคับ โดยวธิีการดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการตอ้งงดเก็บคา่ธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกวา่การเปล่ียนแปลงดังกลา่วจะ
มีผลใช้บังคับ และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บังคับ 
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม 

3.8 กลยุทธก์ำรบริหำร
จัดกำรกองทุน 
(Management Style) :  

  

มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดยีว (buy-and-hold) 

แก้ไขตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 

3.10 ลักษณะกำรจ่ำย
ผลตอบแทนของกองทุน 
: 

 จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่ับซ้อน แก้ไขตำม 
OFAMเพื่อ 
update ตำม
ประกำศ  
ทน. 87/2558 

 


