ภาคผนวก 2
[แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 3/2563 (ฉบับที่ 16)]

การจัดแบ่ งประเภทของกองทุน
ส่ วนที่ 1 สาระสาคัญในการจัดแบ่ งประเภทของกองทุน
เพื่อให้ บลจ. จัดการลงทุนในกองทุนได้อย่างเหมาะสม เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนที่ผลู ้ งทุน
พึงคาดหวัง และเพื่ออานวยประโยชน์ให้ผลู ้ งทุนสามารถตัดสิ นใจเลือกลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ
ได้ตรงตามความต้องการและลักษณะของผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมถึงเพื่อให้ บลจ. เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ
สาหรับกองทุนบางประเภทให้ผลู ้ งทุนได้รับทราบเพิ่มเติม บลจ. ต้องกาหนดประเภทของกองทุนตามวิธีการดังนี้
1. กาหนดตามประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
2. กาหนดตามลักษณะพิเศษของกองทุน (หากมี)
3. กาหนดตามความเสี่ ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ
ในการบริ หารจัดการกองทุน บลจ. ต้องลงทุนเพื่อกองทุนให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนที่กาหนดไว้
สาหรับกองทุนแต่ละประเภท โดยต้องดาเนินการดังกล่าวให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
และในภาคผนวก 3 ภาคผนวก 4-retail MF ภาคผนวก 4-AI ภาคผนวก 4-PVD และภาคผนวก 5
ในกรณีที่กองทุนใดมีลกั ษณะตามส่ วนที่ 2 หรื อส่วนที่ 3 แล้วแต่กรณีมากกว่า 1 ประเภท บลจ.
ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของกองทุนทุกประเภท
ส่ วนที่ 2 การจัดแบ่ งประเภทของ MF
1. กาหนดตามประเภทของทรัพย์สินที่ MF ลงทุน
การจัดประเภทโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผลู ้ งทุนตระหนักถึงฐานะการลงทุนในทรัพย์สินของ MF
และความเสี่ ยงในการลงทุนของ MF แต่ละประเภท ซึ่งอาจมีการเน้นลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้
ทรัพย์สินทางเลือก หรื อทรัพย์สินอื่น โดยแบ่งได้เป็ นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1.1 กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) หมายความว่า MF ประเภทใดประเภทหนึ่งดังนี้
1.1.1 MF ที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ย
ในรอบปี บัญชี > 80% ของ NAV (แต่ไม่รวมกองทุน LTF ซึ่งต้องเป็ นไปตาม 1.1.2)
1.1.2 กองทุน LTF (กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่มีนโยบายการลงทุนตาม 2.6)
1.2 กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุน
ทั้งหมดในทรัพย์สินดังนี้
1.2.1 ทรัพย์สินดังนี้ รวมกัน > 80% ของ NAV
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1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ตราสารหนี้
ศุกูก
derivatives หรื อ SN ที่มี underlying ดังนี้
1.2.1.4.1 อัตราดอกเบี้ย
1.2.1.4.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.2.1.4.3 ดัชนีเงินเฟ้อ
1.2.1.4.4 credit rating หรื อ credit event
1.2.1.4.5 ทรัพย์สินตาม 1.2.1.1 – 1.2.1.3 และ 1.2.1.7
1.2.1.5 reverse repo
1.2.1.6 securities lending โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยมื เป็ นตราสารหนี้
1.2.1.7 หน่วย CIS ของกองทุนที่มีการลงทุนทั้งหมดในทรัพย์สินตาม 1.2.1.1 – 1.2.1.6
1.2.2 ทรัพย์สินดังนี้ รวมกัน < 20% ของ NAV
1.2.2.1 ตราสารกึ่งหนี้ ก่ ึงทุน
1.2.2.2 ตราสาร Basel III
1.2.2.3 derivatives หรื อ SN ที่มี underlying เป็ นตราสารตาม 1.2.2.1 – 1.2.2.2
ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุนเป็ นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับ
หุน้ นั้นมา บลจ. ต้องจาหน่ายหุน้ ที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่กองทุนรวมได้รับหุน้ นั้น โดยในระหว่าง
ช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่า บลจ. มีการลงทุนในหุน้ ดังกล่าว
1.3 กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (Alternative Investment Fund) หมายความว่า MF ที่มี
นโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในทรัพย์สินดังนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี > 80% ของ NAV
1.3.1 หน่วย property
1.3.2 หน่วย infra
1.3.3 derivatives หรื อ SN ที่มี underlying เป็ นสิ นค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ ามันดิบ หรื อทองคา เป็ นต้น)
1.3.4 ทองคาแท่ง (ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็ นการลงทุนในทองคาแท่งโดยตรง กองทุนรวมที่จะลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าวได้จะต้องเป็ นกองทุนรวมทองคาเท่านั้น)
1.3.5 หน่วย private equity
1.4 กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะดังต่อไปนี้
1.4.1 กาหนดสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภทในขณะใด ๆ หรื อเฉลี่ยรอบปี บัญชีไว้
อย่างชัดเจนแน่นอนในโครงการ โดยต้องไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนเช่นเดียวกับ MF ที่มีนโยบายการลงทุน
ตาม 1.1 – 1.3
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1.4.2 ไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจนแน่นอนในโครงการ
หมายเหตุ : การจัดแบ่งประเภท MF ที่กาหนดตามประเภทของทรัพย์สินที่ MF ลงทุน ของกองทุนรวม
ฟี ดเดอร์ที่มีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศให้เป็ นดังนี้
(1) ในกรณีที่กองทุน CIS ต่างประเทศมีการกาหนดชื่อของกองทุนที่สื่อให้เห็นถึงประเภท
ของทรัพย์สินที่ MF มุ่งเน้นลงทุน ให้ บลจ. กาหนดประเภทของ MF ตามชื่อของกองทุน
ดังกล่าว
(2) ในกรณีอื่นนอกเหนือจาก (1) หากมีการระบุในเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลของ
กองทุน CIS ต่างประเทศว่ากองทุนดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนหลักในทรัพย์สิน
ประเภทตราสารทุน หรื อทรัพย์สินตาม 1.2.1.1 – 1.2.1.7 หรื อทรัพย์สินตาม
1.3.1 – 1.3.4 ให้กาหนดประเภทของ MF ตามทรัพย์สินดังกล่าว แล้วแต่กรณี
2. กาหนดตามลักษณะพิเศษของ MF
การจัดประเภทโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบถึงลักษณะพิเศษเฉพาะของ MF
แต่ละประเภทเพื่อเป็ นข้อมูลให้ผลู ้ งทุนใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งได้เป็ น
ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
2.1 กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ้ นวันทาการ โดยมีนโยบายการลงทุนเป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี้
2.1.1 มีการลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินดังนี้
2.1.1.1 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม
2.1.1.2 ตราสารหนี้ที่มีกาหนดวันชาระหนี้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
ทั้งนี้ ตราสารหนี้ ดงั กล่าวต้องไม่เป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ หรื อตราสารหนี้ อื่นที่มีลกั ษณะด้อยสิ ทธิในทานองเดียวกับ
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
2.1.1.3 หน่วยลงทุนของ MMF อื่น
2.1.1.4 reverse repo
2.1.1.5 securities lending โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยมื เป็ นตราสารหนี้
2.1.1.6 derivatives เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ ยง
2.1.1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ 2.1.1.1 - 2.1.1.6 ตามที่สานักงาน
กาหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอานาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (2) ของประกาศ
2.1.2 ทรัพย์สินทั้งหมดที่ MMF ลงทุนตาม 2.1.1 ต้องมี portfolio duration ในขณะใด ๆ < 92 วัน
2.1.3 กรณีเป็ นการลงทุนใน (1) ตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย) (2) เงินฝากหรื อ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผอู ้ อกหรื อคู่สัญญาเป็ นธนาคารออมสิ นซึ่งรัฐบาลเป็ นประกัน
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เงินฝากหรื อตราสารนั้น) (3) reverse repo (4) securities lending หรื อ (5) derivatives ต้องมี credit rating
อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้
2.1.3.1 มี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น
2.1.3.2 มี credit rating อยูใ่ น 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
2.1.3.3 มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กบั 2 อันดับแรกของการจัด credit rating
ระยะสั้นตามที่ CRAได้เปรี ยบเทียบไว้
2.1.4 มีการลงทุนในทรัพย์สินหรื อถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสู งดังต่อไปนี้
ในขณะใด ๆ รวมกัน > 10% ของ NAV
2.1.4.1 เงินสดสกุลเงินบาท
2.1.4.2 เงินฝากสกุลเงินบาทใน ธพ. หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
แต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจาหรื อเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MMF
2.1.4.3 ตัว๋ เงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริ หารหนี้สาธารณะ
2.1.4.4 พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร ธปท. ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรื อมีอายุ
คงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.1.5 ในกรณีที่ MMF มีการลงทุนซึ่งมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ มูลค่าการลงทุน
ดังกล่าวรวมกันต้อง < 50% ของ NAV และ บลจ. ต้องมีมาตรการป้องกัน currency risk เต็มจานวน
ตลอดเวลาที่มีการลงทุนดังกล่าว โดยการเข้าเป็ นคู่สัญญาใน derivatives ที่มี underlying เป็ นอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน
2.2 กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น (Capital Protected Fund) หมายความว่า MF ที่ บลจ. มีนโยบาย
การลงทุนโดยมีการกาหนดแผนการลงทุนเพื่อมุ่งให้เกิดการรักษาเงินต้นของผูล้ งทุนทั้งจานวนตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ โดยเป็ นการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังนี้
2.2.1 ตราสารภาครัฐไทย หรื อทรัพย์สินอื่นที่สานักงานเห็นชอบซึ่งมีความเสี่ ยงเทียบเคียง
ได้กบั ความเสี่ ยงในตราสารภาครัฐไทยหรื อที่มีความเสี่ ยงต่า
2.2.2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่มี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับ
2.1.3.1 - 2.1.3.3
2.2.3 เงินฝาก บัตรเงินฝาก หรื อ P/N ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับ 2.1.3.1 - 2.1.3.3
2.2.4 เงินฝากหรื อบัตรเงินฝาก ที่ออกโดยธนาคารออมสิ น
2.2.5 reverse repo โดยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
2.2.5.1 คู่สัญญาต้องเป็ น ธพ. หรื อ บง. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
หรื อ บล. เท่านั้น
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2.2.5.2 ตราสารที่กองทุนรวมรับซื้อจากคู่สัญญาต้องเป็ นตราสารภาครัฐไทยที่มีอายุคงเหลือ
นับแต่วนั ที่สัญญามีผลบังคับ < 15 ปี
2.2.5.3 ในกรณีที่ตราสารภาครัฐไทยตาม 2.2.5.2 มีอายุคงเหลือเกินกว่าระยะเวลาคงเหลือ
ในการรักษาเงินต้น บลจ. ต้องมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินประเภทเงินสดหรื อตราสารภาครัฐไทยประเภทเดียวกับตราสาร
ภาครัฐไทยตามที่ระบุไว้ใน reverse repo เพื่อดารงมูลค่าของตราสารดังกล่าวในอัตราส่ วนดังนี้
2.2.5.3.1 ในกรณีที่ตราสารภาครัฐไทยตามที่ระบุไว้ใน reverse repo มีอายุคงเหลือ
< 5 ปี ให้ บลจ. มีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินเพื่อดารงมูลค่าของตราสารดังกล่าว > 103% ของมูลค่า reverse repo
2.2.5.3.2 ในกรณีที่ตราสารภาครัฐไทยตามที่ระบุไว้ใน reverse repo มีอายุ
คงเหลือระหว่าง 5 - 15 ปี ให้ บลจ. มีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินเพื่อดารงมูลค่าของตราสารดังกล่าว > 105% ของมูลค่า
reverse repo
นอกจากนี้ ต้องมีการระบุอตั ราส่วนการลงทุนขั้นต่าในทรัพย์สินตาม 2.2.1 - 2.2.5 ไว้ในโครงการ
ซึ่งแสดงว่าอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดนั้นสามารถรักษาเงินต้นทั้งจานวนได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้และระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาเงินต้นไว้อย่างชัดเจน โดยมีขอ้ มูลเกี่ยวกับเงื่อนไข จานวนเงินต้น ระยะเวลา
และกลไกที่มุ่งรักษาเงินต้นดังกล่าว
ในกรณีที่ MF มีการลงทุนซึ่งมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ บลจ. ต้องมีมาตรการป้องกัน
currency risk เต็มจานวนตลอดเวลาที่มีการลงทุนดังกล่าว โดยการเข้าเป็ นคู่สัญญาใน derivatives ที่มี underlying
เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
2.3 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุน
ที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม (การพิจารณาหมวดอุตสาหกรรมให้พิจารณาตาม
หมวดที่ SET หรื อตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกาหนด) ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี้ของกิจการที่อยูใ่ นหมวดอุตสาหกรรมนั้นหรื อของกิจการที่มีลกั ษณะเทียบเคียงได้กบั กิจการที่อยูใ่ น
หมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี > 80% ของ NAV
2.3.1 หุน้
2.3.2 หน่วย infra (เฉพาะที่สอดคล้องกับหมวดอุตสาหกรรมที่กาหนดไว้ตามนโยบาย
การลงทุน)
2.3.3 ทรัพย์สินนอกเหนือจาก 2.3.1 ถึง 2.3.2 ตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอานาจ
ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (1) ของประกาศ
บลจ. อาจลงทุนและนับหน่วย property รวมอยูใ่ นทรัพย์สินเพื่อการคานวณ net exposure
ของ MF ที่กาหนดนโยบายการลงทุนที่มุ่งลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ได้

6
2.4 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้
มี net exposure ในหน่วยของกองทุน CIS กองทุน infra หรื อกองทุน property โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี > 80%
ของ NAV
2.5 กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้
มี net exposure ในหน่วย CIS หน่วย infra หรื อหน่วย property เพียงกองทุนใดกองทุนหนึ่ง โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชี > 80% ของ NAV
2.6 กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุน
ครบถ้วนดังนี้
2.6.1 มีการลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารทุนที่ลงทุนในหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟที่อา้ งอิงกับผลตอบแทนหุน้ หรื อกลุ่มหุน้ ของ
บริ ษทั จดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อา้ งอิงกับผลตอบแทนหุน้ หรื อกลุ่มหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อ
derivatives ที่อา้ งอิงกับผลตอบแทนหุน้ หรื อกลุ่มหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี > 65% ของ
NAV
2.6.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกจากทรัพย์สินตาม 2.6.1 ในลักษณะที่ไม่ทาให้ MF
มี net exposure ในหุน้ หรื อตราสารทุน ตาม 2.6.1 โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี < 65% ของ NAV
2.7 กองทุนรวมทองคา (Gold Fund) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี
net exposure ในทองคาแท่ง โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี > 80% ของ NAV
2.8 กองทุนรวมดัชนี (Index Fund) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งสร้างผลตอบแทน
ให้แก่ผลู ้ งทุนตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในโครงการ โดยเป็ นดัชนีราคาหลักทรัพย์
ที่สานักงานเห็นชอบ
2.9 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) หมายความว่า MF ที่มีการระบุไว้ใน
โครงการว่า บลจ. จะขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนรายใหญ่ (ผูล้ งทุนที่ซ้ื อหรื อขายหน่วยลงทุน
ของ MF กับ บลจ. ในปริ มาณหรื อมูลค่าตามที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านบาท
หรื อตามที่ได้รับผ่อนผันจากสานักงานเป็ นรายกรณี ) ทั้งนี้ ไม่วา่ จะมีการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
กับผูล้ งทุนอื่นด้วยหรื อไม่ก็ได้ โดยจะได้จดั ให้มี regulated market สาหรับการซื้ อขายหน่วยลงทุนของ
ผูล้ งทุนใด ๆ และมีนโยบายการลงทุนซึ่งสร้างผลตอบแทนให้แก่ผลู ้ งทุนตามการเคลื่อนไหวของปั จจัย
อ้างอิงอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ ซึ่งเป็ นการบริ หารจัดการกองทุนในลักษณะเชิงรับ (passive management)
2.9.1 ดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่สานักงานเห็นชอบ
2.9.2 ราคากลุ่มหลักทรัพย์หรื อกลุ่มตราสารทางการเงินอื่นที่สานักงานเห็นชอบ
2.9.3 ราคาหน่วยของกองทุน ETF ต่างประเทศ ที่มีลกั ษณะดังนี้
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2.9.3.1 มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้แก่ผลู ้ งทุนตามความเคลื่อนไหวของราคา
หรื อดัชนีอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.9.3.1.1 ราคาทองคาแท่ง
2.9.3.1.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็ นหรื อเกี่ยวข้องกับน้ ามันดิบ
2.9.3.1.3 ดัชนีกลุ่มสิ นค้าโภคภัณฑ์
2.9.3.1.4 ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE และดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ดงั กล่าวมีองค์ประกอบทั้งหมด
เป็ นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE ด้วย
2.9.3.2 มีการบริ หารจัดการกองทุนในลักษณะเชิงรับ
2.9.3.3 หน่วยลงทุนของกองทุน ETF ต่างประเทศดังกล่าวมีการซื้อขายใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE และมีลกั ษณะเช่นเดียวกับหน่วยของกองทุน CIS
ต่างประเทศ ตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 3 (ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้) ส่ วนที่ 2 ในข้อ 2
2.9.4 ราคาทองคาแท่งที่เปิ ดเผยไว้อย่างแพร่ หลายโดยหน่วยงานซึ่งเป็ นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม
ผูค้ า้ ทองคาในประเทศไทยหรื อในระดับสากล ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่กองทุน ETF เป็ นกองทุนรวมทองคา
ตามข้อ 2.7 ด้วย
2.10 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) หมายความว่า MF ที่มีวตั ถุประสงค์
ในการส่ งเสริ มการออมเพื่อการเลี้ยงชีพในระยะยาวของผูล้ งทุน
2.11 กองทุนรวมมีประกัน (Guarantee Fund) หมายความว่า MF ที่ บลจ. จัดให้มีบุคคลอื่น
ประกันว่าหากผูล้ งทุนได้ลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่กาหนด ผูล้ งทุนจะได้รับชาระเงินลงทุน หรื อเงินลงทุน
และผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรื อการขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามจานวนเงินที่ประกันไว้
2.12 กองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนในต่างประเทศ (Country Fund) หมายความว่า MF ที่เสนอขาย
หน่วยลงทุนทั้งหมดแก่บคุ คลซึ่งไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย
2.13 กองทุนรวมวายุภกั ษ์ หมายความว่า MF ที่จดั ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
2.14 กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund) หมายความว่า MF ที่มีวตั ถุประสงค์
ในการส่งเสริ มการออมระยะยาวของผูล้ งทุนซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
และให้หมายความรวมถึงกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ตามกรณี สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี
เพื่อส่ งเสริ มการออมระยะยาวของผูล้ งทุนตามมติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าว ทั้งนี้ เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว
เท่านั้น
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3. กาหนดตามความเสี่ยงเกีย่ วกับต่างประเทศ
การจัดประเภทโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผลู ้ งทุนตระหนักถึงความเสี่ ยงของ MF ที่เกี่ยวข้องกับ
ต่างประเทศ เช่น currency risk เป็ นต้น โดยแบ่งเป็ นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
3.1 กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ ยงต่างประเทศ หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุน
ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี > 80% ของ NAV
3.2 กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ ยงต่างประเทศ หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุน
ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงต่างประเทศ
3.3 กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ ยงทั้งในและต่างประเทศ หมายความว่า MF ที่มีนโยบาย
การลงทุนในลักษณะอื่นนอกเหนือจาก 3.1- 3.2 โดยอาจไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยง
ต่างประเทศไว้อย่างชัดเจนแน่นอนในโครงการ หรื อกาหนดสัดส่วนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงต่างประเทศ
ในขณะใด ๆ หรื อเฉลี่ยรอบปี บัญชีไว้อย่างชัดเจนแน่นอนในโครงการ
ทั้งนี้ การพิจารณาความเสี่ ยงต่างประเทศข้างต้นให้พิจารณาความเสี่ ยงจากการลงทุนในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรื อหลายลักษณะดังนี้
(1) ความเสี่ ยงด้านผูอ้ อกตราสารหรื อคู่สัญญาในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ผอู ้ อกหรื อคู่สัญญา
เป็ นสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
(2) ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ส่ วนที่ 3 การกาหนดนโยบายการลงทุนของ PVD
1. บลจ. ต้องกาหนดนโยบายการลงทุนของ PVD ตามนโยบายการลงทุนตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2
(การจัดแบ่งประเภทของ MF) โดยอนุโลม แต่ไม่รวมถึงนโยบายการลงทุนที่แบ่งตามลักษณะพิเศษของ MF ดังนี้
1.1 กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (ตามส่วนที่ 2 ใน 2.6)
1.2 กองทุนรวมอีทีเอฟ (ตามส่วนที่ 2 ใน 2.9)
1.3 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตามส่ วนที่ 2 ใน 2.10)
1.4 กองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนในต่างประเทศ (ตามส่วนที่ 2 ใน 2.12)
ให้ บลจ. ระบุนโยบายการลงทุนของ PVD ดังกล่าวไว้ในสัญญารับจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลด้วย
2. บลจ. จะดาเนินการให้ PVD มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
(ตามส่วนที่ 2 ใน 1.3) หรื อกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (ตามส่วนที่ 2 ใน 2.3) ได้ต่อเมื่อ บลจ. ได้มีการควบคุม
อัตราส่วนการนาเงินสะสม เงินสมทบ พร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว สาหรับสมาชิกแต่ละรายของ PVD
ไปลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด โดยอาศัยอานาจตามข้อ 11 ของประกาศแล้ว

