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

อัตราส่ วนการลงทุนของ PVD
อัตราส่วนการลงทุนตามภาคผนวกนี้ใช้สาหรับการลงทุนของ PVD เพื่อให้เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1. single entity limit
2. group limit
3. product limit
4. concentration limit
5. อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินของนายจ้างหรื อกองทุนที่นายจ้างบริ หาร
ในกรณีที่ PVD จะลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่มี credit rating อยูใ่ นอันดับต่ากว่า investment grade หรื อที่ไม่มี credit rating ให้ บลจ. กาหนดอัตราสูงสุด
ต่อ NAV ที่จะลงทุนในตราสารดังกล่าวไว้ในแผนการลงทุน โดยได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการ PVD
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการลงทุนด้วย ทั้งนี้ หากเป็ น PVD ที่มีหลายนโยบายการลงทุน การกาหนดอัตรา
สูงสุดดังกล่าว ให้จดั ทาแยกตามรายนโยบายการลงทุนด้วย
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสาหรับ PVD ทัว่ ไป (ไม่รวมถึง PVD ที่มีนโยบายการลงทุน
ในลักษณะเดียวกับ MMF)
ตอนที่ 1.2 : อัตราส่วนการลงทุนสาหรับ PVD ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับ MMF
หมายเหตุ : ในกรณี เป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ ับฝาก
ผูอ้ อกตราสารหรื อคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ PVD
2. derivatives on organized exchange
ตอนที่ 1.1 : อัตราส่ วนการลงทุนสาหรับ PVD ทั่วไป
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้นไป

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน

2
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
หรื อข้อ 2.1

ไม่จากัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ ับฝากหรื อผูอ้ อก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิ น ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสาร
ที่รัฐบาลเป็ นประกัน

5

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน SN หรื อศุกูก
ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขา ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ ≤ 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ
5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิ น
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1

ไม่เกิน 20%1

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผูม้ ีภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยูต่ ่างประเทศ
โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ข้อ 4.2

3
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ
regulated market

6

ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
ตราสารทุนที่ผอู ้ อกตราสารอยูร่ ะหว่างดาเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์
ซื้อขายใน SET หรื อในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นไม่วา่ ตาม
กฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ ของบริ ษทั
ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผอู ้ อกตราสาร
อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอน
การเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน SET หรื อในตลาดซื้ อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

4
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
6.3 หุน้ ที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน SN หรื อศุกูก
ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเสนอขาย
ตราสารนั้นในต่างประเทศ หรื อผูอ้ อกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย) หรื อเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating2 อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน SET หรื อ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไป
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้
≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้
มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2
ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ
ที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ
regulated market

2

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผูม้ ีภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยูต่ ่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale ได้ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ข้อ 4.2

5
ข้อ
6.5
6.6

6.7

6.8

3

ประเภททรัพย์สิน
DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating3 อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรื อที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้ อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่
ทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื้อขายใน SET หรื อในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกั ษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิ ทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรื ออยูใ่ น
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของ
ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วย private equity ที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่
อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้ อขาย
ใน SET หรื อในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผูม้ ีภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยูต่ ่างประเทศ สามารถเลือกใช้
credit rating แบบ national scale ได้ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ข้อ 4.2

6
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2
หรื อข้อ 2.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าว
ที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้ อขายใน SET
หรื อในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

7

หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิ ทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ที่สานักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1

ไม่จากัดอัตราส่วน

8

ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

ตอนที่ 1.2 : อัตราส่ วนการลงทุนสาหรับ PVD ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับ MMF
ให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดในภาคผนวก 4-retail MF ส่วนที่ 1 ตอนที่ 1.2 โดยอนุโลม
ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดในภาคผนวก 4-retail MF ส่วนที่ 2 โดยอนุโลม

7
ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ทรัพย์สินดังนี้
1.1 B/E หรื อ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน
ได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
1.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และ
มีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
1.3 total SIP ตามข้อ 4

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%

2

reverse repo

ไม่เกิน 25%

3

securities lending

ไม่เกิน 25%

443 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วน
การลงทุนสาหรับ PVD ทัว่ ไป ของส่ วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)

43

รวมกันไม่เกิน 15%

หลักเกณฑ์อตั ราส่วนการลงทุนสาหรับทรัพย์สินตามข้อ 4 มิให้นามาใช้บงั คับกับการลงทุนของ PVD
ในทรัพย์สินดังกล่าวซึ่ง บลจ. มีการควบคุมอัตราส่วนการนาเงินสะสมและเงินสมทบสาหรับสมาชิกแต่ละราย
ของ PVD เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศสานักงานว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่มี
การควบคุมอัตราส่วนการลงทุนสาหรับสมาชิกแต่ละราย

8
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
554 ทรัพย์สินดังนี้65
5.1 หน่วย property
5.2 หน่วย infra
5.3 หน่วย private equity
5.4 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรื อ
ข้อ 2.2 ที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกจาก
ทรัพย์สินตามภาคผนวก 3
5.5 หน่วย CIS ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะกองทุนรวม
ทรัพย์สินทางเลือก ทั้งนี้ ที่มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สิน
ตาม 5.1, 5.2 หรื อ 5.3 หรื อหน่วย CIS ที่มีนโยบายการลงทุน
ในลักษณะกองทุนรวมผสมที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกับ
กองทุนรวมดังกล่าว
5.6 หน่วย CIS ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะกองทุนรวม
ทรัพย์สินทางเลือก (นอกเหนือจากหน่วย CIS ตาม 5.5 และ 5.7)
หรื อหน่วย CIS ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะกองทุนรวม
ผสมที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกับกองทุนรวมดังกล่าว
5.7 หน่วย CIS ที่มีการลงทุนในทองคาแท่ง
5.8 derivatives หรื อ SN ที่มี underlying ในทองคา น้ ามันดิบ
หรื อสิ นค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ
5.9 total SIP ตามข้อ 4
5.10 ทรัพย์สินอื่นที่สานักงานกาหนดโดยอาศัยอานาจ
ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (2) ของประกาศ

54

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
กรณีเป็ นทรัพย์สินตาม 5.1 – 5.10
รวมกันไม่เกิน 30%
และ
กรณีเป็ นทรัพย์สินตาม 5.6 – 5.10
รวมกันไม่เกิน 15%

หลักเกณฑ์อตั ราส่วนการลงทุนสาหรับทรัพย์สินตามข้อ 5 มิให้นามาใช้บงั คับกับการลงทุนของ PVD
ในทรัพย์สินดังกล่าวซึ่ง บลจ. มีการควบคุมอัตราส่วนการนาเงินสะสมและเงินสมทบสาหรับสมาชิ กแต่ละราย
ของ PVD เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศสานักงานว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่มี
การควบคุมอัตราส่วนการลงทุนสาหรับสมาชิกแต่ละราย
65
กรณีที่จะลงทุนในทรัพย์สินตาม 5.1 - 5.8 มากกว่า 15% ของ NAV ของ PVD บลจ. ต้องได้รับความยินยอม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคณะกรรมการ PVD ก่อนการลงทุน

9
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
6 derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทาธุรกรรม
derivatives
ที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการลดความเสี่ ยง
(hedging)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ ยงที่มีอยู่

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

7, 85

รายละเอียดของการคานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด

10
ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 หุน้ ของบริ ษทั รายใดรายหนึ่ง

อัตราส่ วน
< 25% ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดในหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั

2

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)9
ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารมีหนี้สิน
ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุ ด บลจ. อาจนามูลค่าหนี้สิน
ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตาม
งบการเงินล่าสุ ดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้น
จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ เป็ นการทัว่ ไป

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน
ตราสาร Basel III และศุกูก
ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง
(แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย
หรื อตราสารหนี้ ภาครัฐต่างประเทศ)

และในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่
เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด107
ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี้ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นรายครั้ง เว้นแต่
ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะ
เป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ น
รายโครงการ
2.2 ในกรณี ที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็ นตราสาร
ที่ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment
grade หรื อไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครั้ง

9

หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผอู ้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทา
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีน้ นั โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
กาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ น
ที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
107
รวมถึงกรณี ยงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครั้งแรกของผูอ้ อกตราสาร

11
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่ วน
เว้นแต่กรณีที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะ
เป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ น
รายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิ น
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.)

ส่ วนที่ 5 : อัตราส่ วนการลงทุนในทรัพย์สินของนายจ้ างหรื อกองทุนที่นายจ้ างบริหาร
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ทรัพย์สินดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่นายจ้างหรื อกลุ่มกิจการของนายจ้าง
เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน แต่ไม่รวมถึงนายจ้างหรื อกลุ่มนายจ้าง
ที่เป็ นรัฐบาลไทยหรื อหน่วยงานของรัฐบาลไทย

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15%

12
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
1.2 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีวตั ถุประสงค์
ในการนาเงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยนั้น ไปลงทุน
ในทรัพย์สินของนายจ้างหรื อกลุ่มกิจการของนายจ้าง
โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี > 65% ของ NAV ของแต่ละ
กองทุนที่ออกหน่วยดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

(ไม่ใช้กบั PVD ประเภทที่มีนายจ้าง > 1 ราย และมีจานวน
นายจ้างที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกัน < 2 ใน 3 ของจานวน
นายจ้างทั้งหมด)
2

หน่วย CIS หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีนายจ้าง
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการ สาหรับกรณี ที่เป็ นการลงทุน
ของ PVD ในประเภทดังนี้
2.1 PVD ประเภทที่มีนายจ้างรายเดียว
2.2 PVD ประเภทที่มีนายจ้าง > 1 ราย
และ NAV ของนายจ้างที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการ
ดังกล่าวมีจานวน > 50% ของ NAV ของ PVD นั้น

ไม่เกิน 15%

