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                [แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม 
            โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 20/2562 (ฉบบัท่ี 12)] 

 
ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

 สาระตามภาคผนวกน้ีเป็นการก าหนดประเภทและคุณสมบติั และเง่ือนไขของตราสารและสัญญา 
ท่ีกองทุนสามารถลงทุนได ้ไม่วา่ผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญาจะเป็นกิจการท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือกฎหมายต่างประเทศ และไม่วา่การลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ้นในประเทศหรือต่างประเทศ  ทั้งน้ี  
หากเป็นการลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรือ 
เป็นการท าสัญญาในประเทศท่ีมีหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO หรือท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  
หรือเป็นตราสารของบริษทัท่ีจดัตั้งและเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

 1.  ตราสาร TS  หมายความว่า   ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพยสิ์นในส่วนอ่ืนของ
ภาคผนวกน้ี ซ่ึงมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงัน้ี 
 1.1  ไม่มีขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขท่ีท าใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกวา่มูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 
                   1.2  สามารถเปล่ียนมือได ้ (รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุน 
ไดด้ าเนินการใหมี้การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุน
สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้  
                   1.3  มีขอ้มูลเก่ียวกบัตราสารท่ีถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ               
ซ่ึง บลจ. สามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ และมีขอ้มูลราคา
ท่ีสะทอ้นมูลค่ายติุธรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดซ่ึ้งจดัท าตามหลกัวิชาการ
อนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

 2.  คุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดในขอ้ 1. 
 2.1  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหน้ีการคา้  B/E                     
หรือ P/N ดงักล่าวตอ้งมีการรับอาวลัหรือรับรองโดยบุคคลดงัน้ี  
   2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
   2.1.2  ธนาคารออมสิน  
   2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
   2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
   2.1.5  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
   2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  



2 
 

   2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
    2.1.8  สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูรั้บฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 
    ทั้งน้ี การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรับรองผูส้ั่งจ่ายหรือผูอ้อกตัว๋ 
ทั้งจ านวนรวมถึงดอกเบ้ีย (ถา้มี) ตามท่ีระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 
                   2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดงัน้ี 
                          2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งอิงกบั underlying ประเภทเดียวกบั underlying                  
ของ derivatives ตามท่ีระบุในส่วนท่ี 6 ขอ้ 1 
                          2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยสิ์นใด ๆ ทรัพยสิ์นนั้น 
ตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซ่ึงก าหนดโดย International 
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพยสิ์นท่ีสามารถเปล่ียนมือได ้โดยก่อนการลงทุน  
บลจ. ตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนท่ีอาจท าใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยสิ์นดงักล่าวไวใ้น 
หนงัสือช้ีชวนดว้ย 
   2.2.3  ในกรณีท่ีเป็น SN ซ่ึงมีขอ้ก าหนดหา้มเปล่ียนมือ ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุน
สามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอาย ุเม่ือ บลจ. ร้องขอได ้
   2.2.4  ในกรณีท่ีเป็น SN ซ่ึงเสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหมี้ขอ้ตกลงกบั 
ผูอ้อก SN ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 
                             2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มูลค่ายติุธรรมของ SN ไปยงั TBMA                              
ทุกวนัท่ี 15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเป็นวนัหยดุท าการของ บลจ.                                     
ใหค้  านวณและแจง้มูลค่ายติุธรรมภายในวนัท าการถดัไป   
   2.2.4.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อยา่งมีนยัส าคญั  
ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มูลค่ายติุธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัที 
                        ความในวรรคหน่ึงไม่น ามาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีเป็น SN ซ่ึงขึ้นทะเบียนกบั TBMA 
และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
   2.2.5  ในกรณีท่ีเป็น SN ซ่ึงเสนอขายในต่างประเทศ  ตอ้งปรากฎวา่ SN นั้นมีราคาปรากฏ 
ในระบบขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือไดซ่ึ้งเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบติัสากล และ บลจ. ตอ้งด าเนินการ 
จดัใหมี้ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 
                              2.2.5.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาท่ีเป็นมูลค่ายติุธรรมของ SN ซ่ึงเกิดจากวิธีการค านวณ                       
เดียวกบัท่ีใชใ้นการค านวณราคาท่ีแสดงในระบบขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัท่ี 15 และวนัสุดทา้ย
ของแต่ละเดือน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเป็นวนัหยดุท าการของ บลจ. ใหค้  านวณและแจง้มูลค่ายติุธรรม                         
ภายในวนัท าการถดัไป 



3 
 

                             2.2.5.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อยา่งมีนยัส าคญั  
ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาท่ีเป็นมูลค่ายติุธรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัที 

ส่วนท่ี 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

 ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 
 1.  กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 
                  1.1  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
                         1.1.1  มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS 
ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
                         1.1.2  ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าวตอ้งมีนโยบายการลงทุน
ดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าท่ีลงทุนในทองค าแท่ง)  
                                  1.1.2.1  มีการลงทุนในทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทุนสามารถ
ลงทุนได ้
                                  1.1.2.2  มีการลงทุนในทรัพยสิ์นเม่ือใชว้ิธีค  านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนั้น 
                                  1.1.2.3  มีการลงทุนในทรัพยสิ์นเม่ือใชว้ิธีค  านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทุนนั้น 
                                  1.1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit1                          
ของกองทุนนั้น 
                           1.1.3  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าวตอ้ง
ไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์  
                  1.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีก าหนดในส่วนท่ี 2 ขอ้ 1.1 
                         1.2.1  มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรับ 
ตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
                         1.2.2  จดทะเบียนซ้ือขายใน SET  

 
1 อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives ท่ีค  านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit) ซ่ึงเป็นการเขา้ท า  
  ธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเส่ียง (non-hedging) ท่ีก าหนดในภาคผนวก 4-retail MF   
  ภาคผนวก 4-AI ภาคผนวก 4-PVD และภาคผนวก 4-VAYU แลว้แต่กรณี 
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 2.  กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ 
                  2.1  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
                         2.1.1  มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรับ 
ตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
                         2.1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 
                                   2.1.2.1  การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ                         
ท่ีก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  
                                   2.1.2.2  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแล                 
ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 
             2.1.2.3  ในกรณีท่ี MF หรือ PVD ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ                     
กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการ
ส าหรับกองทุนเพื่อผูล้งทุนรายยอ่ยของประเทศนั้น  
                         2.1.3  ประเทศท่ีก ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน                      
อยา่งเพียงพอ  ทั้งน้ี ตามรายช่ือประเทศท่ีส านกังานก าหนด 
                         2.1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF หรือ PVD ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ                                 
กองทุนดงักล่าวตอ้งมีการจ ากดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านั้น 
และมีนโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซ่ึงเป็นกองทุนรวมทองค า
ท่ีลงทุนในทองค าแท่ง) 
                                   2.1.4.1  มีการลงทุนในทรัพยสิ์นเม่ือใชว้ิธีค  านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ล
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF หรือ PVD นั้น  ทั้งน้ี หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณี
ทรัพยสิ์นท่ีเป็น SIP 
                                    2.1.4.2  มีการลงทุนในทรัพยสิ์นเม่ือใชว้ิธีค  านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ล
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีเป็น SIP ของ MF หรือ PVD นั้น 
                                    2.1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit2     
ของ MF หรือ PVD นั้น 
                                         ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศท่ี MF หรือ PVD ลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนท่ีมุ่งเนน้ลงทุน              
ในทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ี MF หรือ PVD สามารถลงทุนได ้และเม่ือน าทรัพยสิ์นท่ีไม่สามารถ
ลงทุนไดม้าค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF หรือ PVD ดงักล่าว 

 
2 เหมือนเชิงอรรถ 1 
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                          2.1.5  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 
กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์  เวน้แต่
เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน  ทั้งน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  
โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสือช้ีชวนดว้ย 
                  2.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีก าหนดในส่วนท่ี 2 ขอ้ 2.1 
                         2.2.1  มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรับ 
ตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
                         2.2.2  จดทะเบียนในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

 ตอ้งเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูรั้บฝากดงัน้ี 
 1.  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
 2.  ธนาคารออมสิน  
 3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 5.  บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
 6.  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
 7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
 8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
 9.  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
 10.  สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูรั้บฝากตาม 1. - 9.  

ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

             การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 1.  คู่สัญญา  ตอ้งเป็นนิติบุคคลดงัน้ีท่ีสามารถเขา้เป็นคู่สัญญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย 
      1.1  ธพ. 
      1.2  บง. 
      1.3  บค. 
      1.4  บล. 
      1.5  บริษทัประกนัภยั 
      1.6  ธปท. 
      1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 
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      1.8  นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
      1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ 

 2.  ตราสารท่ีใชใ้นการท า reverse repo  ตอ้งเป็นตราสารดงัน้ี 
                   2.1  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ 
ตอ้งมี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
                   2.2  B/E P/N บตัรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้กูร้ะยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จดัตั้งขึ้น เป็นผูมี้ภาระผกูพนั ซ่ึงมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
                   2.3  B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีก าหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ 
และเป็นตัว๋ท่ีถึงก าหนดใชเ้งินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น 
                   2.4  B/E P/N หรือศุกูก ท่ีมีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
 2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ตอ้งเป็น 
credit rating ท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย 
 2.4.2  มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
                  2.5  ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี ท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือท่ีมี 
ขอ้มูลราคาท่ีน่าเช่ือถือและอา้งอิงไดซ่ึ้งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งมี credit rating  
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
 2.5.1  มี credit rating ระยะสั้นอยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียง 
ไดก้บั credit rating ระยะสั้นดงักล่าวตามท่ี CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 
 2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก 
                  2.6  ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือ 
ท่ีมีขอ้มูลราคาท่ีน่าเช่ือถือและอา้งอิงไดซ่ึ้งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งมี  
credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
                         2.6.1  มี credit rating ระยะสั้นอยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียง 
ไดก้บั credit rating ระยะสั้นดงักล่าวตามท่ี CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 
                         2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรัพยสิ์นอ่ืนตามท่ีส านกังานก าหนดเพิ่มเติมโดยอาศยัอ านาจตามขอ้ 10 วรรคหน่ึง (3)                       
ของประกาศ 

            3.  ระยะเวลาการรับช าระหน้ีของ reverse repo  ตอ้งไม่เกิน 90 วนั 

            4.  ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ี บลจ. ตอ้งปฏิบติัส าหรับการลงทุนใน reverse repo  
                 4.1  ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามท่ีก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
                 4.2  หา้มน าหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีซ้ือไปขายหรือโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 
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                        4.2.1  เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดงักล่าว 
                        4.2.2  เป็นการขายตาม repo ท่ีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์                          
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการกูย้ืมเงินในนามของกองทุนรวม                          
และการก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
                 4.3  มูลค่าของหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา ตอ้งมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ 
การค านวณตามวิธีการดงัน้ี  
                   มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))                                           
  ท้ังนี ้ราคาซื้อ = ราคาท่ีกองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์ 
หรือตราสารตาม reverse repo         
                 4.4  การด ารงมูลค่าของหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  
                        4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
                        4.4.2  ในกรณีท่ีมูลค่าหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 
บลจ. ตอ้งเรียกใหคู้่สัญญาโอนกรรมสิทธ์ิในเงิน หรือหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse 
repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีซ้ือและทรัพยสิ์นท่ีโอนมาดงักล่าวเป็นไป
ตามวิธีการดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมูลค่าหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีซ้ือลดลงกวา่สมการใน 4.4.1  
เวน้แต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
                        4.4.3  ในกรณีท่ีผลลพัธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลค่าของหลกัทรัพยห์รือตราสาร 
ท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนั มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
หรือไม่เกิน 5% ของราคาซ้ือ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ และมีการก าหนดเร่ืองดงักล่าวไวใ้นสัญญา 
ซ่ึงไดก้ าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจยัความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แลว้ บลจ. จะไม่ด าเนินการ
ตาม 4.4.2 ก็ได ้
                 4.5  การค านวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ใหค้  านวณดงัน้ี 
                        4.5.1  ค านวณจากราคาซ้ือรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงไดรั้บจาก reverse repo จนถึง 
วนัท่ีมีการค านวณ 
                        4.5.2  ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรม 
ท่ีกองทุนมีอยูก่บัคู่สัญญารายเดียวกนัและมีขอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหน้ีตามธุรกรรมใด 
ธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีซ้ือหรือทรัพยสิ์นท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถา้มี) ของธุรกรรมท่ีเกิดจาก  
reverse repo รายการอ่ืนได ้
                 4.6  discount rate ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงปัจจยัความเส่ียง
ของคู่สัญญา หลกัทรัพย ์หรือตราสารท่ีซ้ือแลว้ 
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ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending)  

             ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 
 1.  คู่สัญญา  ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีท่ี
คู่สัญญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีท่ีสามารถประกอบธุรกิจ 
หรือด าเนินกิจการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 
1.2  ธปท. 
1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 
1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 
1.5  ธพ. 
1.6  บง. 
1.7  บล. 
1.8  บริษทัประกนัชีวิต 
1.9  กองทุนส่วนบุคคลท่ีมีมูลค่าทรัพยสิ์นของผูล้งทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ลา้นบาทขึ้นไป 
1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

   1.11  นิติบุคคลอ่ืนตามท่ีส านกังานก าหนดเพิ่มเติมโดยอาศยัอ านาจตามขอ้ 10 วรรคหน่ึง (4) ของประกาศ 

             2.  หลกัทรัพยท่ี์ใหย้มื  ตอ้งเป็นหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นระบบรับฝากหลกัทรัพยข์องศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
หรือหลกัทรัพยท่ี์ ธปท. ท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 

             3. การวางหรือเรียกหลกัประกนั  บลจ. ตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
                 3.1  ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรัพย์ 
โดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงัน้ี  
                        3.1.1  เงินสด 
                        3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 
                        3.1.3  B/E P/N บตัรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้กูร้ะยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จดัตั้งขึ้น เป็นผูมี้ภาระผกูพนั  
                        3.1.4  B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีก าหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่ 
วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ท่ีถึงก าหนดใชเ้งินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น 
                        3.1.5  B/E P/N หรือศุกูก ท่ีมีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อยา่งใด
อยา่งหน่ึงดงัน้ี 
                                  3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating 
ตอ้งเป็น credit rating ท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย 
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           3.1.5.2  มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
                        3.1.6  ตราสารหน้ีท่ีมี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 
                        3.1.7  หนงัสือค ้าประกนัท่ี ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคืนหลกัทรัพย์
ใหแ้ก่กองทุน  
                        3.1.8  หุน้จดทะเบียนใน SET ท่ีมีรายช่ืออยูใ่นดชันี SET50  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนไม่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได้ 
                        3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 
                 3.2  ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรือด าเนินการ 
โดยวิธีอ่ืนซ่ึงจะมีผลให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 
                 3.3  หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อหรือท าใหไ้ม่สามารถ
บงัคบัตามหลกัประกนันั้นได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยน์ั้นเอง 
                 3.4  ด ารงมูลค่าหลกัประกนั ณ ส้ินวนั > 100% ของมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์ใหย้มื 
                 3.5  ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นเงินสด ใหน้ าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทีในทรัพยสิ์นดงัน้ี 
                        3.5.1  เงินฝากใน ธพ.  หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
                        3.5.2  บตัรเงินฝากหรือ P/N ดงัน้ี 
                                  3.5.2.1  บตัรเงินฝาก หรือ P/N ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น  
เป็นผูมี้ภาระผกูพนั 
                                  3.5.2.2  P/N ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีก าหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่ 
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ท่ีถึงก าหนดใชเ้งินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น 
                                  3.5.2.3  P/N ท่ีมีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัน้ี 
                                               3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น 
issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย 
                                               3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
                        3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 
                        3.5.4  reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

              4.  ลกัษณะและสาระส าคญัของสัญญา  ใหใ้ชส้ัญญาท่ีมีลกัษณะและสาระส าคญัของสัญญา 
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
ระบบงาน สัญญายมืและใหย้มืหลกัทรัพยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์
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ส่วนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงัน้ี 

1.  ประเภท underlying  derivatives ท่ีกองทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งมี underlying อยา่งใด 
อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัน้ี 
                   1.1  ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดต้ามภาคผนวกน้ี 
                   1.2  อตัราดอกเบ้ีย 
                   1.3  อตัราแลกเปล่ียนเงิน 
                   1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้ 

     1.5  ทองค า 
                   1.6  น ้ามนัดิบ 
                   1.7  ดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้หรือตวัแปร 
ตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9  
                   1.8  ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
                   1.9  underlying อ่ืนตามท่ีส านกังานก าหนดเพิ่มเติมโดยอาศยัอ านาจตามขอ้ 10 วรรคหน่ึง (5) (ก) 
ของประกาศ 
                  ในกรณีท่ี derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาท่ีอา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็น 
ราคาปัจจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านั้น  ทั้งน้ี ราคาของ underlying อ่ืน
ท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวาง                      
และเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย 

              2.  เง่ือนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเม่ือ 
                   2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเก่ียวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives  
ท่ีจะลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 
                   2.2  กรณี PVD บลจ. ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคณะกรรมการ PVD  
ก่อนการลงทุน โดยในการขอความยนิยอมดงักล่าว บลจ. ตอ้งอธิบายใหค้ณะกรรมการ PVD เขา้ใจถึง
ลกัษณะและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดงักล่าว รวมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียง 
ก่อนขอรับความยนิยอมดว้ย 
                   2.3  เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  
                          2.3.1  derivatives on organized exchange 
                          2.3.2  OTC derivatives ดงัน้ี 
                                    2.3.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น ธพ. 
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น ตวัแทนซ้ือขาย derivatives หรือผูค้า้ derivatives 
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                                   2.3.2.2  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น 
นิติบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 
ดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  หรือท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  
                   2.4  ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการช าระหน้ีดว้ยการส่งมอบสินคา้เม่ือ derivatives ส้ินสุดลง สินคา้นั้น 
ตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนได ้ ทั้งน้ี ไม่วา่กองทุนจะเป็นผูมี้สิทธิรับมอบหรือมีหนา้ท่ีส่งมอบ
สินคา้นั้นก็ตาม 

              3.  หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

                   3.1  เป็นดชันีท่ีมีการก าหนดวิธีการค านวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งขอ้มูลของ  
underlying หรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ และมีการค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสม
ขององคป์ระกอบของดชันี  ทั้งน้ี underlying หรือปัจจยัดงักล่าวตอ้งมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาด                    
อยา่งเป็นอิสระดว้ย 
                   3.2  เป็นดชันีท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
                          3.2.1  ดชันีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
                                    3.2.1.1  ดชันีท่ีองคป์ระกอบแต่ละตวัมีน ้าหนกั < 20% ของน ้าหนกัทั้งหมด 
                                    3.2.1.2  ดชันีท่ีองคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมีน ้าหนกั < 35% ของน ้าหนกัทั้งหมด 
ในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอ่ืนตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกินอตัราท่ีก าหนดใน 3.2.1.1 

                การพิจารณาการกระจายน ้าหนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทองค าหรือน ้ามนัดิบมาพิจารณา 

       3.2.2  ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบทั้งหมดเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัทองค าหรือน ้ามนัดิบ หรือเป็น   
ดชันีราคาทองค าหรือน ้ามนัดิบ 
                          3.2.3  ดชันีอ่ืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถว้นดงัน้ี 
                                    3.2.3.1  เป็นดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นตราสารหรือสัญญาท่ีกองทุนสามารถลงทุน 
ไดโ้ดยตรง 
                                    3.2.3.2  เม่ือค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงวา่กองทุนลงทุน 
ในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนั้น 
                    3.3  เป็นดชันีท่ีไดรั้บการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือและท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 
จาก บลจ.  ทั้งน้ี หากปรากฏวา่สถาบนัดงักล่าวเป็นบริษทัในเครือของ บลจ.  บลจ. นั้นตอ้งจดัใหมี้มาตรการ
ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย 
                    3.4  มีการแสดงดชันีนั้น ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผา่นส่ือท่ีมีการเสนอขอ้มูล
อยา่งทนัเหตุการณ์ 



12 
 

                    3.5  ในกรณีท่ีเป็นดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอยา่งหน่ึง 
อยา่งใดหรือหลายอยา่งดงัน้ี 
                           3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (futures price)  
ของสินคา้โภคภณัฑ ์
                           3.5.2  ดชันีสินคา้โภคภณัฑท่ี์ค านวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ (futures price) ของสินคา้โภคภณัฑสิ์นคา้ใดสินคา้หน่ึง 
                           3.5.3  ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัดชันีสินคา้โภคภณัฑต์าม 3.5.2 
                    3.6  ในกรณีท่ีเป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งอิงจากรายงาน
ของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินคา้และบริการท่ี บลจ. 
แสดงใหเ้ห็นไดว้า่วิธีการค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 
              4.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหมี้ทรัพยสิ์นท่ีเพียงพอต่อการช าระหน้ีตามภาระผกูพนั (cover rule) 
 บลจ. ตอ้งจดัใหมี้ทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนท่ีเพียงพอ                     
ต่อภาระท่ีกองทุนอาจตอ้งช าระหน้ีตามขอ้ตกลงเม่ือ derivatives ส้ินสุดลงไวต้ลอดเวลาท่ีไดล้งทุนใน  
derivatives นั้น และเป็นไปตามท่ีส านกังานก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามขอ้ 10 วรรคหน่ึง (5) (ข) ของประกาศ 

              5.  หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง 
 ในกรณีท่ี บลจ. ลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรัพยสิ์นท่ีจะลดความเส่ียง 
การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามท่ีส านกังานก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามขอ้ 10 วรรคหน่ึง 
(5) (ค) ของประกาศ 

              6.  หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
                   6.1  บลจ. ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 
              6.1.1  ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจง้มูลค่ายติุธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบ 
ทุกวนัท่ี 15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเป็นวนัหยดุท าการของ บลจ. ใหค้  านวณ                   
และแจง้มูลค่ายติุธรรมภายในวนัท าการถดัไป 
              6.1.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมีนยัส าคญั  
ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจง้มูลค่ายติุธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทนัที 
              6.1.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหมี้การลา้งฐานะ derivatives เม่ือ บลจ. ร้องขอได ้
                   6.2  กรณี PVD ท่ีมีนโยบายการลงทุนใน OTC derivatives เกินกวา่ 20% ของ NAV ให ้บลจ. 
แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหค้ณะกรรมการ PVD ทราบถึงนโยบายการลงทุนดงักล่าวและอตัราส่วนการลงทุน 
ท่ีอาจเกิดขึ้นไดสู้งสุดใน OTC derivatives นั้นตามนโยบายการลงทุน ในการขอรับความยนิยอมตาม 2.2 ดว้ย 
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           7.  หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการเขา้เป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
                   บลจ. ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัน้ี 
       7.1  เขา้เป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น 
       7.2  เขา้เป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบั
ธุรกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 
                          7.2.1  Credit Default Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงดา้นเครดิต 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการช าระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญา 
ท่ีอยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความเส่ียงมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินตามขอ้ตกลงซ้ือประกนัความเส่ียง 
เม่ือเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซ้ือประกนัความเส่ียงครบก าหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด  
credit event ขอ้ตกลงจะส้ินสุดในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทั้งน้ี ไม่วา่ obligation จะมีเพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซ่ึงก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเส่ียง 
มีหนา้ท่ีช าระหน้ีเม่ือเกิด credit event ขึ้นกบั obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default 
Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึ้นกบั obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซ่ึงจะมีการ 
ช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรัพยร์ายนั้น แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเม่ือเกิด credit event ขึ้นกบั 
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
                          7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียง 
ของสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีเกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิง โดยผูข้ายประกนั 
ความเส่ียงมีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงท่ีหรืออตัราลอยตวัท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ตามท่ีจะตกลงกนั และส่วนท่ีลดลง (ถา้มี) ของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยอ์า้งอิง เพื่อแลกกบัการท่ี 
ผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถา้มี) ของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยอ์า้งอิง 
ใหก้บัผูข้ายประกนัความเส่ียง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบก าหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
       7.3  ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามท่ีก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอ่ืนตามท่ีส านกังานยอมรับ ซ่ึงมีขอ้ตกลงท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 
                           7.3.1  มีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายอ่ืน 
                           7.3.2  ไม่มีขอ้ก าหนดท่ีท าใหสิ้ทธิท่ีก าหนดไวใ้นตราสารหน้ีหรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ท่ี credit derivatives นั้นอา้งอิงเส่ือมเสียไป 
                           7.3.3  ไม่มีขอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คู่สัญญา 
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ส่วนท่ี 7 :  ทรัพย์สินประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีท่ีเป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า)   

การลงทุนในทองค าแท่งตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

              1.  ทองค าแท่งท่ีลงทุนตอ้งมีมาตรฐานและผา่นการรับรองจากหน่วยงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับ 
ในอุตสาหกรรมผูค้า้ทองค าในประเทศไทยหรือในระดบัสากล  ทั้งน้ี การรับรองดงักล่าวอาจเป็นการรับรอง 
ท่ีทองค าแท่งหรือท่ีผูผ้ลิตทองค าแท่งก็ได ้

             2.  มีราคาท่ีเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายโดยหน่วยงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมในประเทศไทย
หรือในระดบัสากล 

ส่วนท่ี 8 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity   
              การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
              1.  กรณีท่ีเป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมวายภุกัษ ์ให ้บลจ. ก าหนดคุณสมบติัของหน่วย private equity 
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกองทุนรวมวายภุกัษไ์วอ้ยา่งชดัเจน โดยระบุในโครงการและเปิดเผยขอ้มูล
ไวใ้นหนงัสือช้ีชวนดว้ย  

              2.  กรณีท่ีเป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย                 
หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ให ้บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ท่ีมีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์                           
ในการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
 ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.                         
ลงทุนในหน่วย private equity ได ้โดยตอ้งไม่มีขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขท่ีท าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกวา่
ขอ้ตกลงจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะลงทุน  


