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[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12)]

ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
สาระตามภาคผนวกนี้เป็ นการกาหนดประเภทและคุณสมบัติ และเงื่อนไขของตราสารและสัญญา
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ไม่วา่ ผูอ้ อกตราสารหรื อคู่สัญญาจะเป็ นกิจการที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
หรื อกฎหมายต่างประเทศ และไม่วา่ การลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ้นในประเทศหรื อต่างประเทศ ทั้งนี้
หากเป็ นการลงทุนในตราสารหรื อสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรื อสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรื อ
เป็ นการทาสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิก
สามัญของ IOSCO หรื อที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE
หรื อเป็ นตราสารของบริ ษทั ที่จดั ตั้งและเสนอขายใน GMS
ส่ วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของ
ภาคผนวกนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มีขอ้ กาหนดหรื อเงื่อนไขที่ทาให้ผลู ้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ น B/E P/N หรื อ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน
ได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุ งเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคา
ที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซ่ ึงจัดทาตามหลักวิชาการ
อันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กาหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็ นการลงทุนใน B/E หรื อ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E
หรื อ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรื อรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิ น
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
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2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผูร้ ับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทั้งนี้ การอาวัลหรื อการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรื อการรับรองผูส้ ั่งจ่ายหรื อผูอ้ อกตัว๋
ทั้งจานวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรื อ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของ derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้น
ต้องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกาหนดโดย International
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน
บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สิ นดังกล่าวไว้ใน
หนังสื อชี้ชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีที่เป็ น SN ซึ่งมีขอ้ กาหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผูอ้ อก SN ต้องยินยอมให้กองทุน
สามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีที่เป็ น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดาเนินการจัดให้มีขอ้ ตกลงกับ
ผูอ้ อก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผอู ้ อก SN คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA
ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณี ที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ.
ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยั สาคัญ
ให้ผอู ้ อก SN คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นามาใช้บงั คับกับกรณีที่เป็ น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
2.2.5 ในกรณีที่เป็ น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นั้นมีราคาปรากฏ
ในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซ่ ึงเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปของธรรมเนียมปฏิบตั ิสากล และ บลจ. ต้องดาเนินการ
จัดให้มีขอ้ ตกลงกับผูอ้ อก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.5.1 ให้ผอู ้ อก SN ส่งราคาที่เป็ นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคานวณ
เดียวกับที่ใช้ในการคานวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณี ที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทาการถัดไป
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2.2.5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยั สาคัญ
ให้ผอู ้ อก SN ส่งราคาที่เป็ นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที
ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่ วยที่การออกอยู่ภายใต้ บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS
ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณี ที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุน
ดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของกองทุนนั้น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit1
ของกองทุนนั้น
1.1.3 ในกรณี ที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้อง
ไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กาหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
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อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives ที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ซึ่งเป็ นการเข้าทา
ธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ ยง (non-hedging) ที่กาหนดในภาคผนวก 4-retail MF
ภาคผนวก 4-AI ภาคผนวก 4-PVD และภาคผนวก 4-VAYU แล้วแต่กรณี
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2. กรณีเป็ นหน่ วยที่การออกอยู่ภายใต้ บังคับกฎหมายต่างประเทศ
2.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
2.1.1 มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลกั ษณะดังนี้
2.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ
ที่กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซ่ ึงเป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรื อเป็ นหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE
2.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแล
ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
2.1.2.3 ในกรณีที่ MF หรื อ PVD ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการ
สาหรับกองทุนเพื่อผูล้ งทุนรายย่อยของประเทศนั้น
2.1.3 ประเทศที่กากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุน
อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สานักงานกาหนด
2.1.4 ในกรณีเป็ นการลงทุนของ MF หรื อ PVD ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุนดังกล่าวต้องมีการจากัดการกูย้ มื ไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจาเป็ นในการบริ หารสภาพคล่องเป็ นการชัว่ คราวเท่านั้น
และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็ นกองทุนรวมทองคา
ที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF หรื อ PVD นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กบั กรณี
ทรัพย์สินที่เป็ น SIP
2.1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของ MF หรื อ PVD นั้น
2.1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit2
ของ MF หรื อ PVD นั้น
ในกรณี กองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF หรื อ PVD ลงทุน ต้องเป็ นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน
ในทรัพย์สินซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF หรื อ PVD สามารถลงทุนได้ และเมื่อนาทรัพย์สินที่ไม่สามารถ
ลงทุนได้มาคานวณตามสัดส่ วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF หรื อ PVD ดังกล่าว

2

เหมือนเชิงอรรถ 1
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2.1.5 ในกรณี ที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่
เป็ นกรณี ที่มีความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล เหตุผลความจาเป็ นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสื อชี้ชวนด้วย
2.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กาหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1
2.2.1 มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ
ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE
ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ ับฝากดังนี้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิ น
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผูร้ ับฝากตาม 1. - 9.
ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คู่สัญญา ต้องเป็ นนิติบุคคลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็ นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธพ.
1.2 บง.
1.3 บค.
1.4 บล.
1.5 บริ ษทั ประกันภัย
1.6 ธปท.
1.7 กองทุนฟื้ นฟู
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1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็ นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศ
ต้องมี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรื อหุน้ กูร้ ะยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรื อ P/N ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋
และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรื อศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้องเป็ น
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี้ซ่ ึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ข้ นึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรื อที่มี
ข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่ ึงมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ ดงั กล่าวต้องมี credit rating
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยูใ่ น 2 อันดับแรก หรื อ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียง
ได้กบั credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรี ยบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี้ซ่ ึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ข้ นึ ทะเบียนในตลาดซื้ อขายตราสารหนี้ หรื อ
ที่มีขอ้ มูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่ ึงมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี
credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยูใ่ น 3 อันดับแรก หรื อ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียง
ได้กบั credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรี ยบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอานาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (3)
ของประกาศ
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่ บลจ. ต้องปฏิบตั ิสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรื อ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซ้ือไปขายหรื อโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
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4.2.1 เป็ นการขายหรื อโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ที่เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกูย้ ืมเงินในนามของกองทุนรวม
และการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซ้ือ ณ วันเริ่ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็ นไปตามสมการ
การคานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่ าของหลักทรั พย์หรื อตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื ้อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี ้ ราคาซื ้อ = ราคาที่กองทุนชาระให้ แก่ ค่ สู ัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นค่ าซื ้อหลักทรั พย์
หรื อตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซ้ือ ณ สิ้ นวัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
4.4.1 มูลค่ าของหลักทรั พย์หรื อตราสารที่ซื้อ > (มูลค่ า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณี ที่มูลค่าหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซ้ือ ณ สิ้ นวัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน 4.4.1
บลจ. ต้องเรี ยกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิ ทธิ์ในเงิน หรื อหลักทรัพย์หรื อตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse
repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซ้ื อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็ นไป
ตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทาการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซ้ือลดลงกว่าสมการใน 4.4.1
เว้นแต่เป็ นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณี ที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสาร
ที่ซ้ือ ณ สิ้ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ า reverse repo x (1 + discount rate) เป็ นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท
หรื อไม่เกิน 5% ของราคาซื้ อ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า และมีการกาหนดเรื่ องดังกล่าวไว้ในสัญญา
ซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดาเนินการ
ตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึง
วันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็ นรายธุรกรรม หรื อคานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรม
ที่กองทุนมีอยูก่ บั คู่สัญญารายเดียวกันและมีขอ้ ตกลงกาหนดให้สามารถบังคับชาระหนี้ ตามธุรกรรมใด
ธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซ้ือหรื อทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก
reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็ นการกาหนดขึ้นโดยคานึ งถึงปัจจัยความเสี่ ยง
ของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรื อตราสารที่ซ้ื อแล้ว
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ส่ วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่
คู่สัญญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผูย้ มื ผูย้ มื ต้องเป็ นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจ
หรื อดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้ นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริ ษทั ประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่ วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผูล้ งทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอานาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (4) ของประกาศ
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยมื ต้องเป็ นหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หรื อหลักทรัพย์ที่ ธปท. ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรื อเรี ยกหลักประกัน บลจ. ต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มีการวางหรื อเรี ยกหลักประกันจากผูย้ มื เพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์
โดยต้องเป็ นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรื อหุน้ กูร้ ะยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรื อ P/N ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N หรื อศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating
ต้องเป็ น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
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3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสื อค้ าประกันที่ ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์
ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน้ จดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยูใ่ นดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณี ที่กองทุนไม่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิ ทธิ์หรื อครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรื อดาเนินการ
โดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้ บลจ. สามารถบังคับชาระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิ ทธิ์ไปโอนหรื อขายต่อหรื อทาให้ไม่สามารถ
บังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชาระหนี้ ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์น้ นั เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้ นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยมื
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็ นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรื อ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรื อ P/N ที่ ธพ. บง. หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น
issuer rating ต้องเป็ น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลกั ษณะและสาระสาคัญของสัญญา
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับ
ระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
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ส่ วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็ นคู่สัญญาได้ตอ้ งมี underlying อย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามภาคผนวกนี้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรื อ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคา
1.6 น้ ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสิ นค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นสิ นค้าหรื อตัวแปร
ตาม 1.1 - 1.6 หรื อ 1.9
1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิม่ เติมโดยอาศัยอานาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ก)
ของประกาศ
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อา้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ น
ราคาปัจจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่น
ที่ไม่ใช่ดชั นี หรื อ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
และเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่ หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives
ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 กรณี PVD บลจ. ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคณะกรรมการ PVD
ก่อนการลงทุน โดยในการขอความยินยอมดังกล่าว บลจ. ต้องอธิบายให้คณะกรรมการ PVD เข้าใจถึง
ลักษณะและความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว รวมทั้งแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
ก่อนขอรับความยินยอมด้วย
2.3 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.3.1 derivatives on organized exchange
2.3.2 OTC derivatives ดังนี้
2.3.2.1 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ น ธพ.
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้ อขาย derivatives หรื อผูค้ า้ derivatives
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2.3.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ น
นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรื อที่เป็ นสมาชิกของ WFE
2.4 ในกรณีที่จะต้องมีการชาระหนี้ ดว้ ยการส่ งมอบสิ นค้าเมื่อ derivatives สิ้ นสุ ดลง สิ นค้านั้น
ต้องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผูม้ ีสิทธิรับมอบหรื อมีหน้าที่ส่งมอบ
สิ นค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีที่มีการกาหนดวิธีการคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ
underlying หรื อปัจจัยต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้เป็ นปัจจุบนั ตามความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรื อปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาด
อย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก < 20% ของน้ าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ าหนัก < 35% ของน้ าหนักทั้งหมด
ในกรณีที่เป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่กาหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้ งนาองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องกับทองคาหรื อน้ ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็ นหรื อเกี่ยวข้องกับทองคาหรื อน้ ามันดิบ หรื อเป็ น
ดัชนีราคาทองคาหรื อน้ ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นตราสารหรื อสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุน
ได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุน
ในตราสารหรื อสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
3.3 เป็ นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
จาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ในเครื อของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิ ทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีน้ นั ๆ อย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่ อที่มีการเสนอข้อมูล
อย่างทันเหตุการณ์

12
3.5 ในกรณีที่เป็ นดัชนีกลุ่มสิ นค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรื อหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปัจจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price)
ของสิ นค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสิ นค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสิ นค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็ นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงาน
ของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรื อต่างประเทศ หรื อคานวณจากราคาสิ นค้าและบริ การที่ บลจ.
แสดงให้เห็นได้วา่ วิธีการคานวณของผูพ้ ฒั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอ
ต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้ นสุ ดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน
derivatives นั้น และเป็ นไปตามที่สานักงานกาหนดโดยอาศัยอานาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ข) ของประกาศ
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ ยง
ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ ยง
การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่สานักงานกาหนดโดยอาศัยอานาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง
(5) (ค) ของประกาศ
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
6.1 บลจ. ต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบ
ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณี ที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณ
และแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการถัดไป
6.1.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยั สาคัญ
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที
6.1.3 คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
6.2 กรณี PVD ที่มีนโยบายการลงทุนใน OTC derivatives เกินกว่า 20% ของ NAV ให้ บลจ.
แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้คณะกรรมการ PVD ทราบถึงนโยบายการลงทุนดังกล่าวและอัตราส่วนการลงทุน
ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงสุ ดใน OTC derivatives นั้นตามนโยบายการลงทุน ในการขอรับความยินยอมตาม 2.2 ด้วย
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7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็ นคู่สัญญาใน credit derivatives
บลจ. ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็ นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกั ษณะของธุรกรรมหรื อเทียบเคียงกับ
ธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้ือประกันความเสี่ ยงด้านเครดิต
ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ กู พันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญา
ที่อยูใ่ นฐานะผูข้ ายประกันความเสี่ ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ ยง
เมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้อประกันความเสี่ ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ้ นสุ ดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่วา่ obligation จะมีเพียงรายการเดียว
(Single Name Credit Default Swap) หรื อ obligation มีหลายรายการซึ่งกาหนดให้ผขู ้ ายประกันความเสี่ ยง
มีหน้าที่ชาระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็ นรายแรก (First to Default
Swap) หรื อเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการ
ชาระราคากันเฉพาะในส่ วนของสิ นทรัพย์รายนั้น แต่ขอ้ ตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้ือประกันความเสี่ ยง
ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสิ นทรัพย์อา้ งอิง โดยผูข้ ายประกัน
ความเสี่ ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรื ออัตราลอยตัวที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ย
ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์อา้ งอิง เพื่อแลกกับการที่
ผูซ้ ้ือประกันความเสี่ ยงจะโอนผลตอบแทนและส่ วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์อา้ งอิง
ให้กบั ผูข้ ายประกันความเสี่ ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรื อครบกาหนดสัญญา (กรณี ไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) หรื อสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สานักงานยอมรับ ซึ่งมีขอ้ ตกลงที่มีลกั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีขอ้ กาหนดที่ทาให้สิทธิที่กาหนดไว้ในตราสารหนี้หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่ อมเสี ยไป
7.3.3 ไม่มีขอ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสี ยหายให้แก่คู่สัญญา
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ส่ วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภททองคาแท่ง (เฉพาะกรณีที่เป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองคา)
การลงทุนในทองคาแท่งต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. ทองคาแท่งที่ลงทุนต้องมีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็ นที่ยอมรับ
ในอุตสาหกรรมผูค้ า้ ทองคาในประเทศไทยหรื อในระดับสากล ทั้งนี้ การรับรองดังกล่าวอาจเป็ นการรับรอง
ที่ทองคาแท่งหรื อที่ผผู ้ ลิตทองคาแท่งก็ได้
2. มีราคาที่เปิ ดเผยไว้อย่างแพร่ หลายโดยหน่วยงานซึ่งเป็ นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมในประเทศไทย
หรื อในระดับสากล
ส่ วนที่ 8 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. กรณีที่เป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมวายุภกั ษ์ ให้ บลจ. กาหนดคุณสมบัติของหน่วย private equity
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมวายุภกั ษ์ไว้อย่างชัดเจน โดยระบุในโครงการและเปิ ดเผยข้อมูล
ไว้ในหนังสื อชี้ชวนด้วย
2. กรณีที่เป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
หรื อกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่ วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.
ลงทุนในหน่วย private equity ได้ โดยต้องไม่มีขอ้ กาหนดหรื อเงื่อนไขที่ทาให้ผลู ้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่า
ข้อตกลงจานวนเงินขั้นต่าที่จะลงทุน

