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[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558  ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12)] 

 
อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ 

 
  อัตราส่วนการลงทุนตามภาคผนวกนี้ใช้ส าหรับการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ เพื่อให้เป็นไปตาม 
อัตราส่วนการลงทุนในเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. single entity limit  
 2. group limit  
 3. product limit 
 4. concentration limit  

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)* 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน 
อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ก่อนวันท่ี 1 ก.ค. 2561 ตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ค. 2561 

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 ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 
หรือข้อ 2.1 
 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

  * หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์ินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร 
     หรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี 
     1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์ 
     2. derivatives on organized exchange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4-VAYU  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน 
อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ก่อนวันท่ี 1 ก.ค. 2561 ตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ค.2561 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออก 

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

ไม่เกิน 20%1 
 

      
 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก  
       ที่ผู้ออกจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.    
       ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.  
       ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
       5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
       5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี 
                  รายละเอียดตามแบบ filing        
5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ < 397 วัน  
                  นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลกัษณะตามข้อ 5.2.1 หรือ  
                  ข้อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น 
                  บุคคลดังนี ้
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย 
                              ธุรกิจสถาบันการเงิน  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
                 5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
                              การเกษตร 
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
                 5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
                              และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
 

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

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

                                                           
1   หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้  
   credit rating แบบ national scale ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ข้อ 4.2 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน 
อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ก่อนวันท่ี 1 ก.ค. 2561 ตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ค.2561 
                  5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า 

                              แห่งประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ > 397 วัน  
       นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ  
       regulated market 
 

  

6 ทรัพย์สินดังน้ี 
6.1  ตราสารทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี 
       6.1.1 มีการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
                 ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง 
                 ตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการ 
                 แก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนการเป็น 
                 หลักทรัพย์ซื้อขายใน SET )  
       6.1.2  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย        
                 ตามข้อ 6.1.1 
 

 
กรณีเป็นทรัพย์สินตาม 6.1 – 6.7 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน 
      ใน benchmark + 5% 
 

 6.2  ตราสารทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
       6.2.1  มีการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์ 
                 ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ 
                 ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสาร 
                 อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ 
                 เพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดซื้อขาย 
                 หลักทรัพย์ต่างประเทศ)  
       6.2.2  ตราสารทุนทีอ่อกโดยบริษัทที่จัดต้ังขึ้นไม่ว่าตาม 
                 กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของ 
                 บริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
                 ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET ของตลาดซื้อขาย 

 

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

กรณเีป็นทรัพย์สิน
ตาม 6.2 – 6.7 
รวมกันไม่เกินอัตรา
ดังนี้ แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ าหนักของ 
     ทรัพย์สิน 
     ที่ลงทุนใน 
      benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน 
อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ก่อนวันท่ี 1 ก.ค. 2561 ตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ค.2561 
                  หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ 

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

  

                                                           
2
  กรณเีป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating  
   แบบ national scale ได้ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ข้อ 4.2 



5 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน 
อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ก่อนวันท่ี 1 ก.ค. 2561 ตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ค.2561 
                             6.3.3.3.2  สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 

                                               ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
                               6.3.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศ 
                                               ที่มีลักษณะท านองเดียวกับบุคคล 
                                               ตามข้อ 6.3.3.3.1 – ข้อ 6.3.3.3.2 
       6.3.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ > 397 วัน  
                นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ                   
                regulated market 
6.4  DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.5  ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ  
       investment grade 
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 
6.6  หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
       6.6.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ 
                 การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
                 ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด 
                 ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง 
                 หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุ 
                 ที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก 
                 การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์                  
                 ต่างประเทศ)  
             6.6.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจาย 
                 การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
                 อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี  
                  (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด 
 

  

                                                           
3
  กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้  
   credit rating แบบ national scale ได้ตามที่ระบุในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ข้อ 4.2 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน 
อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ก่อนวันท่ี 1 ก.ค. 2561 ตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ค.2561 
 6.7  หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2  

       หรือ ข้อ 2.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO  
       เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
       ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย 
       หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่   
       ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอน 
       หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาด 
       ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
 

  

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ 
หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง 
ที่ส านักงานก าหนด และมีลักษณะตามข้อ 6.6.1 
 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง 
IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
ส าหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity  
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอน 
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
 

รวมกันไม่เกิน 25% 

9 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 8 (SIP) 
 

รวมกันไม่เกิน 5% 
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ส่วนที ่2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ

เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงิน 
กับบริษัทดังกล่าว  
      
 

ไม่เกินอตัราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ 
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  30% หรือ 
(2)  น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน 
       ใน benchmark + 10%  
 

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อก าหนดเกีย่วกับ group limit  
                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมวายุภักษ์ได้รับโอน
กรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities 
lending หรือ derivatives) 
 

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี     
 

**   หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์  
 ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ product limit 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
2 ทรัพย์สินดังน้ี 

2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวม 
       วายุภักษ์ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องใน 
       ตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไข 
       ให้กองทุนรวมวายุภักษ์สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2  SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และ 
       มกีารเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ      
        คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ 
        การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) 
2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา 
       การฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 
 

รวมกันไม่เกิน 25% 
 

3 reverse repo 
 

ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   
 

ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 9 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วน 
การลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา  
(single entity limit)  แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1  มีลักษณะตามข้อ 6.3.3 และข้อ 6.3.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 :  
       อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน 
       หรือคู่สัญญา (single entity limit) 
5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า investment grade หรือไม่มี 
        credit rating 
 

รวมกันไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6 derivatives ดังนี้ 

 6.1  การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
       การลดความเสี่ยง (hedging)    
 

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่  

 6.2  การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง 
       (non-hedging) 
 

global exposure limit 

6.2.1  กรณ ีMF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน4 
          จ ากัด net exposure ที่เกิดจากการ 
          ลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 
          100% ของ NAV 

 

  6.2.2  กรณ ีMF มีการลงทุนแบบซับซ้อน5 
          จ ากัด net exposure ที่เกิดจากการ 
          ลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า 
          ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk :  
          VaR) ของ MF ต้องเป็นดังน้ี 
          (1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
          (2)  relative VaR < 2 เท่า ของ VaR 
          ของ benchmark 
 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”   
                  หมายความว่า  การลงทุนใน 
                  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี 
                  กลยุทธ์แบบซับซอ้น (complex  
                  strategic investment) หรือการ 
                  ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
                  ที่มีความซับซ้อน (exotic  
                  derivatives) 
 

 

                                                           
4
 ,5  รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานประกาศก าหนด 
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ส่วนที ่4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่รวมกรณีที่เป็นการได้หุ้นมาเน่ืองจากการ 
รับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน)  
    

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
ตราสาร Basel III และศุกูก 
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)696 
       ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับ 
       รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สิน 
       ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและ 
       ยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สินทาง 
       การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงิน 
       ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเปน็ข้อมูล 
       ที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป  
 

       และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผย 
       ไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด7 ให้ใช้ 
       อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย 
       ตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนั้นเป็นรายคร้ัง  เว้นแต่ 
       ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ 
       เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น 
       รายโครงการ 
 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสาร 
       ที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า investment  
       grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ 
 

                                                           
6
  หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดท า 
   งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ 
   ก าหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็น 
   ที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States   
   Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
7
  รวมถึงกรณียังไม่ครบก าหนดการจัดท างบการเงินในคร้ังแรกของผู้ออกตราสาร 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
         การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3  

       ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายคร้ัง  
       เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ filing ในลักษณะ 
       เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น 
       รายโครงการ 
       (อัตราส่วนตามข้อ 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย 
       บุคคลดังนี้  
       1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
       2. ธนาคารออมสิน 
       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
       4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
       5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
       6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
           แห่งประเทศไทย  
       7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
       8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
       9. บล. 
       10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
       11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับ 
             บุคคลตามข้อ 1. – ข้อ 9.) 
 

  

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ 
   กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น   
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ 
   (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
          โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  
          (1.1)  มีขนาดเล็ก  
          (1.2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ป ี
          (1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
   (2)  การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อ่ืนที่ บลจ. เดียวกัน 
          เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
4 หน่วย infra ของกองทุนใด 

กองทุนหนึ่ง 
 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra  
ที่ออกหน่วยนั้น  เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
 

5 
 

หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน  
Property ที่ออกหน่วยนั้น  เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุน 
ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
 

 


